
اللغة العربية

هّيا ل�بَداعهّيا ل�بَداع

الفصل الدراسى األولالفصل الدراسى األول

الصف الثانى الثانوى

٢٠١٤-٢٠١٥م

٢٠١٤٢٠١٤--٢٠١٥٢٠١٥مم

جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم

اللغة العربيةاللغة العربية

هّيا ل�بَداعهّيا ل�بَداع
الصف الثانى الثانوى

نسخة
تجريبية



تـألـيــ�
أ. د/ مصطفى رســالن شلبى
أستاذ المناهج وطرق التدريس
كلية التربية ـ جامعة عين شمس

أ. د/ عبد الله التطــاوى
أستاذ األدب العربى

بكلية اآلداب ـ جامعة القاهرة

إسـمـاعيـل محمد عبد العـاطى د/ 
خبير المناهج

بمركز تطوير المناهج

د/ جمـعـة محمـد شيـخ روحـه
خبير المناهج

بمركز تطوير المناهج

د/ جـبريل أنـور حـميــدة
خبير المناهج

بمركز تطوير المناهج

د/ كمــال عـوض الله عبد الجــواد
خبير المناهج

بمركز تطوير المناهج

مراجـعــة

أ. د/ محمـد حماســة عبد اللطيـف
أستاذ النحو والصرف بكلية دار العلوم

نائب رئيس المجمع اللغو

إشـراف عـام

مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية
٢٠١٤ - ٢٠١٥ م

اللغة العربيةاللغة العربية

هّيا ل�بَداعهّيا ل�بَداع
الفصل الدراسى األولالفصل الدراسى األول

الصف الثانى الثانوى



غير مصرح بتداول هذا الكتاب خارج وزارة التربية والتعليم
٢٠١٤-٢٠١٥م

التحرير واإلخراج

التكنولوجيا رئيس قسم 

عصـام محمد سليمـان

تصميم وإخراج

أحـمـد عبد الـفتــاح محـمـد

معاون فن�

هدى سيـد أحمـد

رسوم

إبـراهيـم هـيثـم 

رسوم جرافيك

الحـريرى سـالى سمـير 

تدقيق لغو�

محمد محمـود قـناوى

رئيس قسم التكنولوجيا

عصام محمد سليمان

فريق العمل

أحمد عبد الفتاح محمد

هدى سيد أحمد

رسوم

 هيثم إبراهيم

جرافيك

سالى مسير احلريرى

تدقيق لغوى 

محمد محمود قناوى



 
المقدمة

إن أهمية اللغة العربية تنبع من كونها لغة القرآن الكريم، وأداة التواصل، وعامًال من عوامل توثيق األواصر بين 

العامل األبرز فى  أنها  اللغة مفاهيم االنتماء وبناء الشخصية فضال عن  العربية واإلسالمية؛ حيث تعزز  أبناء األمة 

أَْولَت وزارة التربية والتعليم اللغة العربية جل عنايتها من حيث  يَّة المصرية والعربية واإلسالمية؛ لذا  تحقيق الُهِو

إقليمية، واستثماًرا للثورة المعلوماتية التى  التطوير المستمر، ويأتى ذلك التطوير أيًضا استجابة لتطورات محلية و

المجتمع  المحتوى معبًرا عن أهداف  يأتى  الكتاب على أن  المعرفة؛ لذا حرص مؤلفو  بدأت تشكل مالمح مجتمع 

المصرى، ومتسًقا مع طموحه النبيل نحو عالم أفضل. 

وبعد ...

فإنه يسعدنا أن نقدم لكم أبناءنا وبناتناأبناءنا وبناتنا طالب الصف الثانى الثانوى كتاب اللغة العربية الفصل الدراسى األول 

وهو بعنوان (هيا لإلبداع) ويأتى هذا الكتاب استكماًال لما درسه الطالب فى الصف األول؛ حيث يهدف إلى تنمية 

الحادى والعشرين: من اإلبداع  القرن  العربية: من استماع وتحدث وقراءة وكتابة، وتنمية مهارات  اللغة  مهارات 

إدارة المشروعات، والتواصل مع اآلخرين، وذلك فى إطار مشكالت حيوية  واالبتكار، وتكنولوجيا المعلومات، و

حقيقية تسهم فى ربط الطالب بمجتمعه وتعمل على بقاء أثر التعلم وانتقاله. ولتحقيق هذه األهداف اعتمد الكتاب 

منهج التكامل بين فنون اللغة العربية حيث تعالج هذه الفنون من خالل محتوى ثقافى يتسم باألصالة والمعاصرة 

إشباع احتياجاتهم  ومعايشة واقع الطالب ومراعاة سماتهم اللغوية والعقلية والنفسية، وبيئاتهم الريفية والحضارية و

الفريدة المتنوعة، وتلبية تطلعاتهم ورغباتهم وتنمية ميولهم.

ولتحقيق التكامل بين الموضوعات اخترنا أسلوب الوحدات؛ حيث تؤكد كل وحدة مجموعة من المعارف والمهارت 

والقيم التى تتصل اتصاًال وثيًقا بعنوان الوحدة، وقد تنوعت موضوعات القراءة ما بين الموضوعات العلمية واألدبية 

بدًءا  المختلفة  الشعرية والنثرية على عصور األدب  النصوص  واالجتماعية واالقتصادية والسياسية، وقد وزعت 

ـ تحقيًقا لمبدأ  بالمعاصر  بعصر ما قبل اإلسالم ومروًرا بعصر صدر اإلسالم واألموى والعباسى والحديث وانتهاء 

القواعد  التكامل بين عصور األدب، كما عولجت  للملل والرتابة وتحقيقا لفكرة  النصوص ودفعا  التنوع فى عرض 

النحوية والبالغية من خالل دروس الوحدة تحقيًقا للتكامل بينها وبين فنون اللغة. وقد اشتمل الكتاب على ثالث 

وحدات كل وحدة تحتوى على موضوع قرائى ونص شعرى وآخر نثرى. 

الوحدة األولىالوحدة األولى بعنوان (من مهارات الحياة) حيث تعرض ألهم المهارات الحيوية التى تعين الطالب على مواجهة 

المشكالت التى تواجهه حيث يؤكد موضوع القراءة «إعمال العقل» على قيمة االنتصار للعقل والتفكير وفق منهج 

الحيوية  التجارب  الحياة» لبعض  الشعرى «من تجارب  النص  الخرافة، ويعرض  علمى منضبط الخطوات، ورفض 

السالم مع  بما يضمن  الذات  إدارة  التواصل الخالق مع اآلخر و للمتعلم، تساعده على  أبعاًدا جديدة  التى تضيف 



التعايش  التى تضمن لإلنسان حسن  الخبرات  النثرى من «وصايا الحكماء» بعض  النص  النفس واآلخر، ويتضمن 

إليها والتعامل معها، وقد اشتملت دروس  النفاذ  مع اآلخرين بتعرف قراءة مشاعر اآلخرين والوقوف على كيفية 

المضارع) والبالغية (الطباق والمقابلة والسجع) ولمحات من  الفعل  اللغوية (إعراب  القواعد  الوحدة على بعض 

تاريخ األدب العربى لعصر ما قبل اإلسالم. 

سامية) فكانت ملبية لتطلعات الطالب نحو حياة أفضل من خالل  الثانية والتى جاءت بعنوان (قيم  الثانيةالوحدة  أما الوحدة 

دروس تؤكد قيم الحق والصدق والعفة والعطف واالستقامة والعدل والمحبة واألخوة ومراعاة حق اآلخر فى حياة 

النبوى فى «خطبة  الهدى  الرشاد» ومن  الوقت» و«سبيل  التالية: «احترام  الدروس  آمنة وكريمة، وذلك من خالل 

الوداع» .. وقد اشتملت دروس الوحدة على بعض القواعد اللغوية (توكيد الفعل بالنون) والبالغية (الجناس) ولمحات 

من تاريخ األدب العربى لعصر صدر اإلسالم. 

العلم والعمل الخالق من خالل  المتقدم على أسس من  الوطن  لبناء  وعمل) انطالقة  الثالثة: (علم  الثالثةالوحدة  الوحدة  وفى 

التقنية واالنطالق بالوطن نقلة نوعية نحو مجتمع  العلم لمواكبة المستحدثات  دعوة الطالب إلى اكتساب مهارات 

التالية: «العلم والتقنية»  الدروس  .. وذلك من خالل  المعرفة  إنتاج  المشاركة فى  المعرفة بحيث يصبح قادًرا على 

اللغوية (المصادر) والبالغية  القواعد  الوحدة على بعض  .. وقد اشتملت دروس  و«العلم حياة» و«علم وعمل» 

(اإليجاز واإلطناب) ولمحات من تاريخ األدب العربى للعصر األموى. 

وقد صدرنا كل درس بأهداف وقضايا معاصرة ومفاهيم وقيم ومهارات يجب تعلمها، وزودنا كل درس بأنشطة قبل 

القراءة لدمج الخبرات القديمة لدى المتعلم بالخبرات الجديدة التى يتضمنها المحتوى، كما زودنا الدروس بأنشطة 

أثناء القراءة ضمانا لمتابعة المتعلم للنصوص المقدمة وسبر أغوارها.

إيجابيًّا  وقد استخدمنا إستراتيجيات تعليمية تعلمية متنوعة، أساسها التعلم النشط الذى يجعل المتعلم مشارًكا و

فى إدارة الموقف التعليمى؛ فلم نقتصر على إستراتيجية واحدة، كما حرصنا على التنويع فى أساليب التعليم والتعلم 

مراعاة للفروق الفردية بين الطالب ومعالجة لصعوبات التعلم التى قد تنشأ من استخدام أسلوب واحد كما جاءت 

أساليب التقويم متنوعة وشاملة؛ لتأتى متسقة مع تنوع أساليب التعلم.

ويصاحب هذا الكتاب كتاب األنشطة الذى يقدم أنشطة ومهام متنوعة، فقد حرصنا على تنوع األنشطة من فردية 

يمارسها المتعلم منفرًدا، وثنائية يشاركه فيها زميل، وجماعية يشاركه فيها زمالؤه لمراعاة سمات الطالب وتفضيالتهم 

فى عملية التعلم، كما ضمنا الكتاب أنشطة لمراعاة الفروق الفردية فى التحصيل اللغوى.

ونحن إذ نقدم لكم أبناءنا وبناتنا هذا الكتاب نرجو الله تعالى أن يكون لكم عونًا وينير سبلكم ويهديكم إلى الحق 

والرشاد.

والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل     

المؤلفون  
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الوحدة ا�ولىالوحدة ا�ولى

من مهارات الحياةمن مهارات الحياة

ا على أن: فى نهاية هذه الوحدة ينبغى أن تكون قادرً
 .تفسر اإليماءات واإلشارات فى المسموع
 .تربط بين المقدمات والنتائج فيما تستمع إليه
 .تتحدث اللغة العربية الفصحى بإجادة
 .تستخدم الصور البيانية فى حديثك
 .تقرأ قراءة صحيحة معبرة
 .تستكشف التناقض فيما تقرأ
 .تحدد الخصائص األسلوبية فى النص المقروء
 .تربط بين النص المقروء وقضايا العصر
 .تتعرف قيمة العقل فى حل المشكالت
 .تتعرف إعراب الفعل المضارع
 .تتعرف شعراء المعلقات وسمات شعرهم
 .تتعرف مكانة زهير بين شعراء الجاهلية
 .تتعرف معنى الوصية والمثل والحكمة
 .تحدد السجع فى الفقرات المقروءة
 .تستنتج أثر الطباق والمقابلة على المعنى
 .ا عن رحلة تكتب تقريرً
 .تكتب برقية إلى صديق لديك
 .مقال مراعيًا الفكرة وترتيبها تكتب مالحظات عن أ

الوحدة الوحدةأهداف  أهداف 



المهارات:
ـ  االستنبـاط  ـ  التـنبؤ  ـ  االستنتـاج 
ـ  التفسـير  ـ  المقـارنة  ـ  التحـليل 

المالحـظة ـ الطـالقة اللغوية

الحاجة  أصبحت  الحديث  عصرنا  فى 
للتغلب  الحياة  بمهارات  للتزود  ملحة 
على المشكالت التى نواجهها، وتوفير سبل 
العيش الكريم، وإعمال العقل فى كل ما يعرض 
هذه  فى  الطالب   عزيز تجد  وسوف  علينا 
ومهارات  التفكير  مهارات  على  ا  تأكيدً الوحدة 
من  لديك  بما  االستفادة  على  لتساعدك  اللغة 
النصوص  تــذوق  من  وتمكنك  إمكانات.. 
عن  لتعبر  والمكتوبة  والمقروءة  المسموعة 
الوحدة  موضوعات  تغفل  ولم  بطالقة،  النفس 
اآلخرين  وحب  والكرم  كالتسامح  النبيلة؛  القيم 

والشجاعة واإلقدام...
فنجد  الوحدة  داخل  الموضوعات  وتتكامل 
اللغوية  القواعد  على  يشتمل  القراءة  موضوع 
والنص الشعر يشتمل على لمحة أدبية لتتعرف 
بيئة النص وخصائصه، كما يتضمن لمحة بالغية 

لتنمية مهارات التذوق لديك.

مقدمـةمقدمـة

دروس الوحدة ا�ولى:
(قراءة) إعمال العقل  الدرس األول: 
(شعر) من تجارب الحياة  الثانى:  الدرس 
(نثر) من وصايا الحكماء  الدرس الثالث: 



أهداف الدرس
ا على أن: فى نهاية هذا الدرس ينبغى أن تكون قادرً

 .تحدد الفكرة الرئيسة للدرس بعد االستماع إليه
  .تشعر محدثك باهتمامك
 .تراعى اهتمامات المخاطبين
  تتحدث عن أهمية العقل فى حل المشكالت

بلغة فصيحة.
 .تقرأ الموضوع قراءة صحيحة معبرة
 .تحدد الفكرة الرئيسة والفرعية فى النص المقروء
 .توازن بين النصوص المقروءة
 .تستنتج خصائص كاتب المقال
 .تحدد أدوات نصب المضارع وجزمه
  .تكتب مالحظاتك على المقال
 .تقدر قيمة استخدام العقل

القضايا المتضمنة 

  .المهارات الحياتية
المهارات

المالحظة ـ االستنتاج ـ الطالقة اللغوية

إعمال العقل
الدرس ا�ول

٤

د. زكى نجيب محمود *

فى أثنـاء القـراءة

هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول 

 :انظر واقرأ ثم توقع مضمون الدرس

تمهيـد: تمهيـد: 
تقدمت الشعوب حين أعطت للعقل المكانة التى يستحقها، وتخلفت حين أهملته.

فى هذا المقال يسلط كاتبنا الضوء على دور العقل فى تحقيق التقدم.

لقد قامت حضارة المسلمين، كما قام غيرها، على واقع، وعلى علم 
بذلك الواقع. وها هو ذا أمير المؤمنين اإلمام على بن أبى طالب، وقد همَّ 
عِى القدرة على حساب الغيب، ونصحه  دَّ بالخروج للقتال، فجاءه منجم يَ
بأال يسير إلى القتال فى تلك الساعة، وبأن يجعل سيره على ثالث ساعات 

مضين من النهار قائالً له:
، وإن  رٌّ شديدٌ «إنك إن سرت فى هذه الساعة، أصابك وأصحابك أذ وضُ
، وأَصبْتَ ما طلبتَ «فما  تَ رْ سرت فى الساعة التى أمرتك بها، ظفرتَ وظَهَ
كان من اإلمام على ـ كرم الله وجهه ـ إال أن أعرض عن المنجم، بعد أن 
ا، ومضى فيما كان ماضيًا فيه، وانتصر، فقال ألصحابه ساعة  ا شديدً عنَّفه تعنيفً
النصر: لو سرنا فى الساعة التى حددها لنا المنجم، وانتصرنا، لقال الناس: 
ا إنه ما كان لمحمد ـ  إن النصر إنما تحقق بفضل ذلك المنجم ونبوءته، «أَمَ

ملسو هيلع هللا ىلص ـ منجم، وال لنا من بعده، حتى فتح الله علينا بالد كسر وقيصر».

على بن أبى طالب هو الخليفة الرابع من 
الخلفاء الراشدين له قصته مع الخوارج. 

فماذا تعرف عنها؟

أبى  بن  على  اختص  وجهه»  الله  «كرم 
طالب بهذا الدعاء فما السبب؟

ومفكر  أديب  محمود  نجيب  *  د.زكى 
١٩٠٢م،  بدمياط  ولد  كبير  وفيلسوف 
الدكتوراه  درجة  لنيل  إنجلترا  إلى  سافر 
قدم  وقد  لندن،  جامعة  من  الفلسفة  فى 
العديد من اإلسهامات التى أثرث المكتبة 

العربية، وتوفى عام ١٩٩٣م.



٥الوحدة األولى: من مهارات الحياة

إنه لمن أعجب ما يلفت النظر فى طبيعة اإلنسان، أن الناس إذا اختلف 
بعضهم مع بعض على شىء تواله العقل بالتحليل والحساب، لم يغضب 
 ،أخر مرة  وحسابهم  تحليلهم  ليراجعون  إنهم  بل  أحد،  من  منهم  أحد 
حتى يذعن المخطئ للمصيب، أما إذا اختلفوا على شىء فى غير ميدان 
العقل، شىء تولته العواطف واألهواء، فال أمل عندئذ فى إقناع أو اقتناع، 
وقد تمتد بينهم الخصومة إلى حد القتال، فكأنما يسهل عليهم أن يتنازلوا 
عن الرأ الذ يرونه بعقولهم، وال يسهل عليهم أن يفرطوا فى ميل مالت 
بهم إليه عواطفهم، مع أن رؤية العقل هى مجال اليقين، وأما ميل العاطفة 

فطريق معبأ بالضباب.
على أنه ال جدو من أن نردد كلمة «العقل» بألسنتنا دون أن نعنى بها 
كل ما تعنيه تلك الكلمة، أو ما يجب أن تعنيه، إذ العقل ـ آخر األمر ـ هو 
التخطيط المدروس، وال يكون للتخطيط المدروس معنى إال أن يكون 
هنالك أهداف واضحة مقصودة، وأن يكون هنالك مسح إحصائى للواقع 
كما هو قائم، ثم يجىء ذلك التخطيط المدروس الذ هو «عقل» فيطوع 
ا يحقق تلك األهداف  هذا الواقع الذ رسمته لنا البحوث اإلحصائية تطويعً

التى قصدنا إلى تحقيقها.
إنه إذا قيل لنا: أين نقطة البدء التى بدأ منها تقدمنا فى هذا العصر؟ لكان 
الجواب الصحيح هو: كانت البداية حين دعا الدعاة إلى صحوة «العقل» 
وما  خرافات.  من  فإنها  بطوفانها،  غمرتنا  التى  العاتية  الموجة  وجه  فى 
الخرافة؟ هى قبل كل شىء، وبعد كل شىء، ربط المسببات بغير أسبابها.
لترتبط  العقل،  يقظة  إلى  الداعون  دعا  عندما  بدأ،  قد  تقدمنا  إن  أقول: 
النتائج بأسبابها الصحيحة. وكان من أبرز هؤالء الداعين إلى حكم العقل 
هو إمامنا الشيخ محمد عبده، الذ إذا طرحت من حصيلته تلك الدعوة 
إلى تحكيم العقل، لم يبق منه إال واحد كسائر اآلحاد، فلقد أخذ ـ بكل 
ا يبين استنادها إلى  جهده ـ يوضح المبادئ األساسية فى اإلسالم، توضيحً
منطق العقل، فجعل األصل األهم لهذا الدين هو «النظر العقلى»، وعنده 

أن النظر العقلى هو وحده وسيلة اإليمان الصحيح.

  الكلمـة والسـياق

ف معانى الكلمات التى تحتها خط. ارجع إلى معجمك وتعرَّ

«المبادئ األساسية فى اإلسالم» اسأل 
معلمك عن هذه المبادئ.

متعددة  معانٍ  الكلمة  لهذه  «العقل» 
تختلف حسب السياق الذ ترد فيه، 

اذكر بعض هذه المعانى.

للرؤية  أمثلة  اذكر  بعقولهم»  «يرونه 
بالعقل.

اقرأ وتذوق:
اقرأ الدرس وحدد التعبيرات الجميلة 

وسر جمالها.

يقوم  عمليتان  والحساب»  «التحليل 
ابحث  بينهما.  الفرق  فما  العقل  بهما 
فى الشبكة الدولية للمعلومات لتعرف 

الفرق واعرضه على زمالئك.

فى أثنـاء القـراءة

أضف لمعجمك
عزمهم

انتصرتظهرت 
يخضعيذعن 
مملوءمعبأ



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٦

ا�نشطـة والتدريبـات
    االستماع  االستماع

استمع للدرس من زميلك ثم أجب عما يلى:   ١
ما الفكرة العامة للدرس؟ أ 

عالم قامت الحضارة اإلسالمية؟  ب 
اقترح عنوانًا لما استمعت إليه. ـ  ج

ما الكلمة التى وردت أكثر من مرة بالدرس؟ وما داللة ذلك؟ د 

أعد االستماع للفقرة األولى من الدرس ثم أجب:   ٢
ما المقصود بقول الكاتب «قامت حضارة المسلمين كما قام غيرها على واقع وعلى علم بذلك الواقع». أ 

اذكر أسماء بعض الحضارات غير اإلسالمية التى انطلقت من الواقع إلى آفاق التقدم. ب 
ماذا يدعى المنجمون؟ وما رأيك فيما يدعونه؟ ـ  ج

ما موقف اإلمام على «كرم الله وجهه» من المنجمين كما فهمت من الدرس؟ د 

  التحدث  التحدث

ا بما تحفظ من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأقوال  تحدث عن تقدير اإلسالم للعقل واهتمامه به، مستشهدً   ٣
مأثورة، مراعيًا ما يلى: التحدث باللغة العربية الفصيحة، ضبط الكلمة بنية وإعرابًا، تنويع األساليب.

  القراءة

اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة التى تليها:  ٤
«إنه لمن أعجب ما يلفت النظر فى طبيعة اإلنسان، أن الناس إذا اختلف بعضهم مع بعض على شىء تواله 
العقل بالتحليل والحساب، لم يغضب أحدٌ من أحد، بل إنهم ليراجعون تحليلهم مرة أخر، حتى يذعن 

المخطئ للمصيب..».

أضف إلى معلوماتك أضف إلى معلوماتك 
من آداب االستماع: 

- إظهار االهتمام بالمسموع.
- النظر إلى المتحدث.

- احترام المتحدث.



٧الوحدة األولى: من مهارات الحياة

ما معنى «يلفت» كما وردت فى الفقرة؟ اذكر معنى آخر لها وضعه فى جملة من إنشائك. أ 
ما نتيجة االختالف الذ يناقش بالعقل؟ وما نتيجة االختالف القائم على األهواء. ب 

متى يذعن المخطئ للمصيب؟ ـ  ج
 .المبنى على الهو اذكر أمثلة لالختالف فى الرأ د 

ا فى المعنى بين الكلمتين؟ (خالف ـ اختالف) هل تر فرقً   ٥
ارجع إلى المعاجم العربية على الشبكة الدولية للمعلومات لتعرف اإلجابة.

   قواعــد لغـويـــة
إعراب الفعل المضارع:

أ  أدوات نصب الفعل المضارع

أعد قراءة الدرس واستخرج األفعال المضارعة وأعربها.   ٦
تعرفت فيما مضى أن المضارع يرفع إذا لم يسبق بناصب أو جازم، وتعرفت بعض أدوات النصب مثل: 
ا) وفى هذا الدرس  (أن ـ لن ـ كى ـ الم التعليل) وبعض أدوات الجزم مثل (لم ـ الم األمر ـ ال الناهية ـ لمَّ

نتعرف أدوات جديدة لنصب المضارع كما يلى:
اقرأ األمثلة التالية:  

. ذاكرتُ دروسى حتى أتفوقَ   ٢ أسرع القطار حتى يَصلَ إلى المحطة.    ١
لم يكن الوطن ليسامحَ المتخاذل عن أداء الواجب.   ٤ قَ الخرافات.  ما كان العاقل ليصدِّ   ٣

. ما أخطأتُ فى حقك فأعتذرَ   ٦  . اصمت فتسلمَ   ٥

الحـظالحـظالحـظ
ق ـ يسامح ـ تسلم ـ أعتذر) تجد أنها منصوبة والسبب أنها سبقت  األفعال المضارعة (يصل ـ أتفوق ـ يصدِّ  

بأدوات نصب.
ففى المثالين األول والثانى سبق الفعل بـ «حتى» وقد أفاد الفعل االستقبال، وأفادت (حتى) فى المثال   
األول الغاية، وأفادت التعليل فى المثال الثانى، وإذا لم يدل زمن الفعل على االستقبال بعد (حتى) فإنه 

ا يفيد االبتداء. ال ينصب، بل يرفع مثل: غاب صديقى حتى ال أشاهده، وتكون (حتى) هنا حرفً



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٨

وفى المثالين الثالث والرابع سبق الفعالن بـ «الم الجحود» وسميت بذلك ألنها تفيد تقوية النفى، ويشترط   
ا. لعملها أن تسبق بـ «كون منفى» سواء أكان ماضيًا أم مضارعً

وفى المثالين الخامس والسادس سبق الفعالن المضارعان بـ «فاء السببية»، وسميت بذلك ألن ما قبلها   
يكون سببًا لما بعدها. فالسالمة سببها الصمت كما فى المثال الخامس وعدم االعتذار سببه عدم ارتكاب 

الخطأ.
أعد قراءة المثالين الخامس والسادس تجد أن الفاء سبقت بما يدل على الطلب أو النفى.  

استنتجاستنتجاستنتج

من نواصب الفعل المضارع (حتى ـ الم الجحود ـ فاء السببية)

تفيد الغاية والتعليل، ويشترط لكى تنصبحتى
المضارع أن يدل زمن الفعل على المستقبل.

تسبق بكون منفى وتفيد تقوية النفى.الم الجحود
تسبق بطلب أو نفى.فاء السببية

ب  أدوات جزم الفعل المضارع:

ا، وكذلك بعض األدوات التى تجزم فعلين  كما سبق أن نوهنا فقد تعرفت األدوات التى تجزم فعالً واحدً
فى أسلوب الشرط، وستعرف بعض األدوات التى تجزم فعلين إضافة إلى ما سبق.

اقرأ األمثلة التالية:
حيثما تُقدر الكرامة تجملْ حياة اإلنسان.  ٢ د التفاهم.  أيَّان يحترم العقل يَسُ  ١

. أ إنسانٍ يُعملْ عقله يحترمْ  ٤ أنَّى تنتشر الخرافات تَتخلف الشعوب.   ٣

الحـظالحـظالحـظ
الكلمات التى تحتها خط تجد أنها ربطت بين جملتين، األولى منهما (جملة الشرط) شرط الحدوث والثانية 

(جملة جواب الشرط) وتسمى هذه األداة (أداة الشرط)، وتجزم فعلَى الشرط والجواب.
ففى المثال األول جاء احترام العقل شرطًا لسيادة التفاهم، وقد جزم فعل الشرط (يحترم) وفعل جواب 

الشرط (يسد) بأداة الشرط (أيَّان).

أضف إلى معلوماتك أضف إلى معلوماتك 
الطلب يشمل األمر والنهى واالستفهام 

والنداء والتمنى والرجاء.



٩الوحدة األولى: من مهارات الحياة

استنتجاستنتجاستنتج

.(أيَّان ـ حيثما ـ أنَّى ـ أ) من أدوات الشرط التى تجزم فعلين
تدل على الزمانأيَّان

تدالن على المكانحيثما ـ أنَّى
بحسب ما تضاف إليهأ

، وحدد األفعال المضارعة المنصوبة والمجزومة  بعد دراستك للنواصب والجوازم اقرأ مقاالً
ا. ا صريحً وبين قدرة الكاتب على توظيفها لخدمة المعانى توظيفً

ا معناها: حدد فيما يلى األفعال المنصوبة واذكر أدوات النصب موضحً   ٧
قال تعالى: نث!  "  #   $  %  &  ') 1مث سورة آل عمران. أ 

قال تعالى نث½  ¾  ¿  Ê   ÃÂ  Á     Àمث سورة األنفال. ب 
ذاكر دروسك بجد حتى تتفوق. ـ  ج

احفظ وصايا أبيك فتنتفع بها. د 

حدد فيما يلى األفعال المجزومة واذكر أداة الجزم:   ٨
أيان تجالس الصالحين تستفد منهم. أ 

حيثما تتزود من المعرفة تحقق آمالك. ب 
أ كتاب تقرأ تنمُ معارفك. ـ  ج

أنَّى توجد األماكن الخضراء يتحقق الجمال. د 

ابحث فى الشبكة الدولية للمعلومات 
وتعرف  النحوية،  المصادر  أحد  عن 

.معنى أدوات الشرط األخر



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ١٠

 :انظر إلى الصورة وتوقع موضوع الدرس

تمهيـد: تمهيـد: 
إن طول عمر اإلنسان ـ إن كان حصيًفا ذا فطنه وعلم ـ يكسبه خبرة بالحياة 
واألحياء. كان زهير كذلك، فقد نشأ نشأة ثقافية فريدة. وأصبح من كبار شعراء 
الجاهلية، وعاش طويالً، وخبر الحياة، والنص يكشف تلك التجارب من خالل 

الحكم التى ال تصدر إال عن مجرب حكيم.

من تجارب الحياة
الدرس الثانى

شعر: زهير بن أبى سلمى *

أهداف الدرس

ا على أن: فى نهاية هذا الدرس ينبغى أن تكون قادرً
 .تربط بين المقدمات والنتائج فيما استمعت إليه
  البديعية والمحسنات  البيانية  الصور  تستخدم 

فى حديثك.
  مهارات مراعيا  زمالئك  أمام  النص  تلقى 

اإللقاء.
  تنوع فى سرعة قراءتك للنص حسب المعنى

والموقف.
 .تتعرف خبرة زهير وتجاربه فى الحياة
 .تقدر التجارب والخبرات اإلنسانية
  كل وموضوع  المعلقات،  شعراء  تتعرف 

معلقة.
 .تحدد الفرق بين الطباق بنوعيه والمقابلة
 .تستنبط الخصائص األسلوبية للنص
 .ا عن رحلة مراعيًا قواعد الكتابة تكتب تقريرً
 .تحدد القيم اإليجابية فى النص
 .تستنبط الفكرة العامة والفكر الفرعية فى النص
 .تربط النص بقضايا عصره

القضايا المتضمنة 

  .التربية من أجل السالم

المهارات
ـ  المقارنة  التحليل ـ  ـ  االستنباط  ـ  االستنتاج 

التفسير 

*  سيأتى التعريف به فى اللمحة األدبية عن 
المعلقات.



١١الوحدة األولى: من مهارات الحياة

النـصالنـصالنـص

َيِعْش وَمْن  الَحياِة  الِيفَ  تَكً تُ  ئِمْ َيْسأَمسَ لَــكَ  بـَا  أَ الَ  الً  ــوْ حَ ثََمانِين 

َقْبلَُه ــِس  واألَْم الَيْوِم  ِعلَْم  َعـِموأَْعلَُم  غٍد  ِفى  َما  ِعلْم  َعْن  ولِكنَِّنى 

ُيْشَتِموَمْن َيْجَعِل المْعُروَف ِمْن ُدون ِعْرِضِه ْتَم  الشَّ يتَِّق  َال  ــْن  وَم هُ  رْ فِ يَ
بَِفْضلِِه فَيْبَخْل  لٍ  فَضْ َذاَ  َيُك  وُيْذَمـِموَمْن  َعنْـُه  ُيْسَتْغَن  َقْوِمـِه  َعلَى 

َيَنلَْنُه ا  نايَ المَ أَْسباَب  َهــاَب  بُِسلَِّموَمــْن  َماِء  السَّ أَْسباَب  قَ  ــرْ يَ إْن  و

أَْهلِِه َغْيِر  َيْجَعل المْعُروَف ِفى  وَيْنَدِموَمْن  َعلَْيِه  ــا  َذمًّ َحــْمــُدُه  َيُكْن 

َصِديَقُه ا  َعُدوًّ َيْحَسْب  َيْغَتِرْب  ِموَمْن  ُيَكرَّ ــْم  لَ نَْفَسُه  ْم  ُيــَكــرَّ َال  ــْن  وَم
ةٍ خلِيقَ من  اْمِرٍئ  ِعْنَد  َتُكْن  ُتْعلَِمَوَمْهَما  النَّاس  َعلَى  َتْخَفى  َخالَها  إْن  و

ُفــَؤاُدُه ونِْصٌف  نِْصٌف  الَفَتى  ِملَِساُن  والدَّ اللَّْحِم  ُصــوَرُة  ِإالَّ  َيْبَق  َفلَْم 

 الكلمـة والسـياق

ف معانى الكلمات التى تحتها خط. ارجع إلى معجمك وتعرَّ
تحليل النصتحليل النصتحليل النص

بيئة النص: أوالًأوالً::
ينتمى هذا النص إلى عصر ما قبل اإلسالم، ويعكس بعض القيم اإليجابية 
كما  اآلخرين،  وحب  والشجاعة  الكرم  مثل  ذلك  فى  العرب  عرفها  التى 

يعكس صعوبة الحياة فى ذلك العصر حيث المعاناة فى سبيل العيش.

الشرح: ثانًياثانًيا::
كشف الشاعر عن ملله وضيقه من مشاق الحياة وشدائدها، فهو قد بلغ 
ا، فجرب الحياة بما فيها ومن فيها، وعلى الرغم من  من العمر ثمانين عامً
علمه بما مضى وما هو حاضر فإنّه ال يستطيع معرفة الغيب فيما هو قادم. 
وإحسانه  معروفه  بذل  فمن  التالية،  األبيات  فى  التجارب  تلك  وتتضح 

لآلخرين، فقد صان عرضه، ومن بخل به تعرض للذم والشتم.

اذكر بيتًا من الشعر يقترب فى معناه من 
البيت السادس.

البيت  فى  زهير  قول  بين  الفرق  ما 
لرجل:  الفالسفة  أحد  وقول  الثامن 

تكلم حتى أراك؟

من شاعر الحوليات؟ ولماذا لقب بذلك؟

حدد الفرق بين الفضل والعدل.

أضف لمعجمك
مللتسئمت
مشاق وشدائدتكاليف

عام، جمع أحوالحوالً
تعبير يراد به التنبيه واإلعالمال أبا لك

يحفظه ويصونهيفره
مفرد: المنية وهى الموتالمنايا
يصعديرق

مكرمة، ج خالئقخليقة

فى أثنـاء القـراءة

عن  اإللكترونى  المعجم  فى  ابحث 
الفرق بين الشرح والتفسير والتأويل.
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ومن كان ذا فضل ومال، ثم منعه عن الناس، فإنهم يستغنون عنه ويذمونه. 
أما من خاف الموت، فحتما سيناله، ولم يفد خوفه نفعا، ولو أراد الصعود إلى 
ا منه، ومن أحسن إلى من لم يكن أهال لإلحسان إليه واالمتنان  السماء فرارً

عليه لم يحمده، بل جحد فضله، وعندئذ يندم المحسن على ما قدم.
بَ  سِ وتتوالى أبيات الحكمة مؤكدة أن من سافر واغترب عن وطنه حَ
بتجنب  نفسه  يُكرم  ال  من  أن  كما  يجربهم،  لم  ألنه  أصدقاء؛  األعداء 
لق فظن أنه يخفى على  نايا لم يكرمه الناس، ومهما كان لإلنسان خُ الدَّ
يْه: قلبه ولسانه. رف. فاألخالق ال تخفى، فالمرء بأصغرَ لم وعُ الناس عُ

التذوق ثالًثاثالًثا::
لمحة بالغية:  ١

الطباق والمقابلة
درست عزيز الطالب ـ فى العام الماضى فنون علم البيان:

علم البيان

المجاز المرسلالكنايةاالستعارةالتشبيه

ى البديع والمعانى، ويُعنى البديع بالمحسنات  وفى هذا العام ستدرس علمَ
اللفظية والمعنوية، مثل الطباق والمقابلة والجناس والتورية ويُعنى علم 

المعانى باألساليب وما يرتبط بها من معانى اإلطناب واإليجاز.
اقرأ األمثلة التالية:  أ 

َقْبلَُه واألَْمِس  الَيْوِم  ِعلَْم  َعـِموأَْعلَُم  َما ِفى غٍد  ِعلْم  َعْن  ولِكنَِّنى   ١
وَيْنَدِموَمْن َيْجَعل المْعُروَف ِفى َغْيِر أَْهلِِه َعلَْيِه  ا  َذمًّ َحْمُدُه  َيُكْن   ٢
ا َصِديَقُه ِموَمْن َيْغَترِْب َيْحَسْب َعُدوًّ ُيَكرَّ لَْم  نَْفَسُه  ْم  ُيَكرَّ َال  وَمْن   ٣
إْن َخالَها َتْخَفى َعلَى النَّاس ُتْعلَِمَوَمْهَما َتُكْن ِعْنَد اْمِرٍئ من خلِيَقٍة و  ٤

اللئيم يعفو عند العجز، وال يعفو عند المقدرة.   ٥
موءل: قال السَّ   ٦

نقولوننكر إن شْئنا على الّناس قولهم حين  القول  ُينكرون  وال   

أضف إلى معلوماتك أضف إلى معلوماتك 
قال اإلمام على:

المرء مخبوء تحت لسانه.

أضف إلى معلوماتك أضف إلى معلوماتك 
كثيرة  بقصائد  هرًما  زهير  مدح 
حتى حلف هرٌم أال يمدحه زهير 
إال أعطاه، وال يسأله إال أعطاه، وال 
سلم عليه إال أعطاه عبًدا أوفرًسا. 
فاستحيا زهير من كثرة ما كان 
يقبل منه فأصبح إذا رآه فى مأل 
من الناس قال: «ِعُموا صباًحا غير 

هرٍم.. وخيركم استثنيت».

ارجع إلى الشبكة الدولية للمعلومات 
عن  وابــحــث  المدرسة  ومكتبة 
فى  العرب  عند  والعلوم  المعارف 

العصر الجاهلى.
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اقرأ األمثلة التالية:  ب 
وال  السر،  فى  صديق  له  ليس   : رجالً يصف  صفوان  بن  خالد  قال    ١

عدو فى العالنية. 
قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص لعائشة: «عليك بالرفق يا عائشة. فإنه ما كان فى    ٢

شىءٍ إال زانه، وما نزع من شىء إال شانه».
:قال النابغة الجعد   ٣

صديقه يسرُّ  ما  فيه  كان  األعاديافتى  يسوء  ما  فيه  أن  على 

        a   `   _   ^   ]   \ نث]   تعالى:  الله  قال    ٤
c  bمث سورة التوبة.

قال الله تعالى: نث z  y  x  w  }  |  {    ~   ے     ٥
    ¬  «  ª   ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

®مث سورة الليل.

التـوضيـــح:التـوضيـــح:

أ تجد أن كُال منها مشتملٌ على شىءٍ وضده، فالمثال  تأمل أمثلة المجموعة 
» أما الثانى فاشتمل على «حمده»  ـمِ لْم» و«عَ األول اشتمل على الكلمتين: «عِ
أما  و«تعلم»  على «تخفى»  والرابع  و«صديقه»  ا»  على «عدوً والثالث  و«ذما» 
المثاالن الخامس والسادس فاشتمل كل منهما فعلين من مادة واحدة أحدهما 
إيجابى واآلخر سلبى («يعفو» و«ال يعفو»، «ننكر» و«ال ينكرون»)، وباختالفهما 
فى اإليجاب والسلب صارا ضدين، ويسمى الجمع بين الشىء وضده فى أمثلة 

النص طباق إيجاب. أما فى المثالين األخيرين فهو طباق سلب.
تأمل األمثلة السابقة مرة أخر والحظ ما أضافه الطباق للمعنى تجد 

ا. أنه قد أكد المعنى وزاده وضوحً
معنَييْن  على  يشتمل  منها  مثال  كل  تجد  ب  المجموعة  أمثلة  تأمل  ثم 
قابل كل منهما اآلخر. ففى المثال األول اشتمل على جملتين متقابلتين  يُ
رسول  قابل  الثانى  المثال  وفى  العالنية».  فى  وعدو  السر،  فى  بـ «صديق 
الله ملسو هيلع هللا ىلص بين «وجود الرفق وزانه» «بنزعه وشانه». وفى المثال الثالث تجد 
أنه اشتمل على مقابلة بين جملتين هما: «يسر صديقه» و«يسوء األعاديا» 
ا»، وفى  » و«يبكوا كثيرً وكذلك فى المثال الرابع مقابلة بين «يضحكوا قليالً

المثال الخامس جاءت المقابلة بين ما زاد على اثنين.

هل تعلم؟
من أشهر كتب البالغة:

أسرار البالغة

لإلمام عبد القاهر الجرجانى

قرأت لك
- الحياة تقوم على األضداد.

- الضد يظهر حسنه الضد.

- وبضدها تتميز األشياء.
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استنتجاستنتجاستنتج

الجمع بين الشىء وضده فى الكالم، وهو نوعان:الطباق

الطباق

طباق اإليجاب

وهو ما لم يختلف فيه 

الضدان إيجابًا وسلبًا.

طباق السلب

وهو ما اختلف فيه الضدان 

إيجابًا وسلبًا.

أن يؤتى بمعنيين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب.المقابلة

من جماليات النص: رابًعارابًعا::
الموسيقى: جاءت من خالل الوزن (بحر الطويل) والقافية الموحدة  أ 

(الميم).
الطباق: تأمل أبيات النص تجد الطباق بين (علمـ  عم)، (حمده ـ ذما)،  ب 
يؤكد  الطباق  هذا  أن  إلى  وتوصل  تعلم)  ـ  صديقه)، (تخفى  ـ  (عدوا 

ا من قبيل طباق اإليجاب. المعنى ويوضحه، وهى جميعً
األساليب:  ـ  ج

 لمناسبته لغرض الحكمة الذ ،اعتمد النص على األسلوب الخبر
يؤكد الحقائق الكونية، وينقل التجارب اإلنسانية، وجاء ذلك فى أساليب 

الشرط التى تعتمد على السبب والنتيجة.
الخيال:  د 

 : لِهِ ضْ لْ بِفَ فيَبْخَ
وتفيد  المكنية،  االستعارة  سبيل  على   ماد بشىء  الفضل  تصوير   

التجسيم وتوحى بأهمية العطاء.
 :ا نايَ بابَ المَ ابَ أَسْ هَ

تصوير (المنايا) بكائن يخافه اإلنسان على سبيل االستعارة المكنية،   
وتوحى بشدة أثر الموت على اإلنسان.

القصيدة  فى  التضاد  أسرار  اكتشف 
وناقشها مع معلمك.

التقدم  فى  الخيال  دور  عن  ابحث 
العلمى.

السبع  المعلقات  من  معلقة  تخير 
طباق  من  بها  ما  وحدد  واقرأها، 

ومقابلة واعرضها على معلمك.

ابحث فى الشبكة الدولية للمعلومات 
وفى مكتبة المدرسة عن بحور الشعر 

العربى.

اكتشف جمال األساليب فى القصيدة 
ا قيمتها وناقشها مع معلمك. موضحً

ألأل
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سمات أسلوب الشاعر: خامًساخامًسا::
  حسن اإليجاز وحذف فضول الكالم وحشوه، وإيداع اللفظ اليسير ذ

المعنى الكثير.
 .والبعد عن حوشى الكالم وغريبه ،تجنب التعقيد اللفظى والمعنو
 .إجادة المدح وتجنب الكذب
  .اإلكثار من الحكم بما لم يفقه شاعر جاهلى فيها
  .قلة الصور البالغية
 .كثرة الطباق بين الكلمات

لمحة أدبية  سادًساسادًسا::

المعلقـــات
بعد قراءة نص زهير تبين لنا أنه يحمل فى طياته مجموعة من الحكم 
التى تفيض بالقيم اإلنسانية: اإليمان بالغيب، وحب اآلخرين، واإلحسان 

إليهم، وعزة النفس.
ا من مالمح العصر  وقد شكلت الحكمة وما ينبثق عنها من قيم ملمحً

الجاهلى، وتأكيد أن الحكمة مظهر لخبرة اإلنسان بالحياة.
أما معلقة زهير التى زخرت بأبيات الحكمة فتعد أبرز المعلقات السبع 

التى قيلت فى العصر الجاهلى.

المعلقات: المعلقات:شعراء  شعراء 
ذهب الرواة والمؤرخون إلى أن المعلقات سبع، ولكن بعضهم يقول: 

إنها عشر، أما الشعراء السبعة فهم:

فة بن العبد البكر رَ طَ  ٢  ند امرؤ القيس الكِ   ١
لَبيد بن ربيعة العامر  ٤ لمى المزنى  زهير بن أبى سُ   ٣
عنترة بن شداد العبسى  ٦ لثوم التغلبى  عمرو بن كُ   ٥

ر كُ ة اليَشْ زَ لِّ الحارث بن حِ   ٧

هل تعلم؟
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
سئل عن أشعر الشعراء فقال: زهير 
ابن أبى سلمى؛ ألنه ال يتبع حوشى 
الكالم، وال يعاظل فى المنطق، وال 
يقول إال ما يعرف، وال يمدح الرجل 

إال بما هو فيه.

ارجع إلى المكتبة أو الشبكة الدولية 
أسباب  عن  وابحث  للمعلومات 

تسمية المعلقات بهذا االسم.
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العصر  شعراء  بأمير  لُقب   :الكند عمرو  بن  حجر  بن  القيس  امرؤ   ١
استيقاف  فى  القول  أجاد  فقد  ليِّل،  الضِ بالملك  وعرف  الجاهلى، 
وصف  وفى  والمها،  بالظباء  النساء  وتشبيه  الديار،  وبكاء  الصحب، 
الخيل وفى ترقيق النسيب، وجودة االستعارة، وتنويع التشبيه. ويغلب 

على شعره التشبيب والوصف.

معلقته:
إنها أول شعر علق بنفوس الناس ووجدانهم، وجاء مطلعها: 

وَمْنِزِل َحبيٍب  ِذْكَرى  ِمن  نَْبِك  َفَحْوَمِلِقَفاَ  ُخوِل  الدَّ َبْيَن  الِّلوى  بِِسْقِط 

المها  ووصف  المحبوبة  ووصف  األطالل،  على  البكاء  حول  وتدور 
والفرس ووصف الليل والصيد والبرق والمطر.

ا، بلغ فى الشعر ما لم  ة بن العبد البكر: أقصر شعراء الجاهلية عمرً رفَ طَ  ٢
ا، والعرب تقول «أشعر  يبلغه الكثيرون، كانت له نباهة مبكرة، نشأ يتيمً

ا بـ «الغالم القتيل». الناس ابن العشرين «ويلقب أيضً

معلقته:
قالوا عن طرفة: أفضل الناس واحدة وهى المعلقة ومطلعها: 

ثَْهَمِد ــِة  ــْرَق ــَب ب ـــالٌل  أَط ــَة  ــْولَ ــَخ الَيدل ظَاِهر  فى  الوْشِم  كباقى  تلوح 

وذكرياتها،  والمعاهد  والترحال،  األطالل،  على  البكاء  حول:  وتدور 
ورثاء   ،والشكو والحكمة  بنفسه،  والفخر  والناقة،  المحبوبة  ووصف 

نفسه.
وتعد معلقته من أجود المعلقات وأكثرها غريبًا وأغزرها معنى، وأدقها 

ا، وأرصنها لفظًا وعبارة. وصفً
ى: ينتمى إلى قبيلة مزينة، نشأ فى بيئة كلها شعراء،  مَ لْ رٌ بن أبى سُ يْ هَ زُ  ٣
ا، وهو أحد األشراف  ا وخاله بشامة بن الغدير شاعرً فقد كان أبوه شاعرً
واستفاد من حكمته وأدبه، وكانوا يرجعون إليه فى معضل األمور، فشبَّ 
ر زوج أمه، وكان  جَ سَ بن حَ ا ببعض صفاته. كما لزم زهير أَوْ زهير متخلقً
يْن، وكان فى نسله شعراء؛  شاعر مضر فى زمانه، وكانت أختاه شاعرتَ

يْر وابن كعب كذلك. منهما ابناه كعب وبُجَ

والشبكة  المدرسة  مكتبة  إلى  ارجع 
عن  وابحث  للمعلومات  الدولية 

رحلة حياة امرئ القيس.

عن  وابحث  األدب  كتب  إلى  ارجع 
سيرة طرفة. وكيف قتل؟

وحدد  المعلقات  شرح  إلى  ارجع 
بمعلقة  جاءت  التى  الموضوعات 

امرئ القيس.

هل تعلم؟
قبيلة  فى  وانتهى  بدأ  الشعر  أن 

كندة.

أضف إلى معلوماتك أضف إلى معلوماتك 
كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يتمثل ببيت من 
معلقة طرفة إذا استراب فى خبر 

يأتيه وهو:
َستُبِْدى لَك األياُم ما كنَت َجاِهالً 

ويأتيَك باألخباِر َمْن لم تَُزوَِّد.
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وتوفى زهير قبل البعثة النبوية وتسمى قصائده بالحوليات، تأمل الشكل   
التالى:

فال يظهرها إال 

بعد حول كامل فسميت 

الحوليات

مراحل كتابة القصيدة المعروفة 
بالحوليات

كان ينظم القصيدة 
فى أربعة أشهر

كان يهذب القصيدة 
فى أربعة أشهر

كان يعرض القصيدة 
على خواصه فى 
أربعة أشهر

معلقته:
لِيَّة يناجى فيها الديار الدارسة، ثم ذكر الترحال، ومدح  لَ بدأها بمقدمة طَ
من  تحدثه  وما  الحرب،  وذم  وذبيان،  عبس  بين  أصلحا  اللذين  السيدين 
دمار، ومدح عبس لتماسكها وقبولها الدعوة إلى الصلح ثم ختمها بكثير 

من أبيات الحكمة التى سبق تناولها ومطلعها: 
َتَكلَِّم ــْم  لَ ــٌة  ــَن ِدْم أَْوَفـــى  أُمِّ  َفالُمَتثلَِّم*أَِمــْن  اِج  رَّ ــــدَّ ال بــَحــْوَمــانَــِة 

والفرسان  المجيدين،  الشعراء  أشراف  من   :العامر بيِعة  رَ بن  بِيدُ  لَ  ٤
ا وأربعين  ر مائة وخمسً مِّ رين، والحكماء المحنكين، يقال إنه عُ المعمَّ
سنة، عاش معظمها فى الجاهلية، وقد أدرك اإلسالم، فأسلم وهاجر، 
ن إسالمه، ظهر نبوغه الشعر منذ صباه، فقد رآه النابغة. وقال  وحسُ

نَا شاعر». يْ نَيكَ لعَ له «يا غالم إن عيْ

ارجع إلى الشبكة الدولية للمعلومات 
وكتب األدب ودلل على أن:

ا كان يلقب بشاعر السالم.   زهيرً

أضف إلى معلوماتك أضف إلى معلوماتك 
قال عمر لبعض ولد هرم بن سنان: 
«أنشدنى بعض مدح زهير أباك» 
كان  «إنه  عمر:  فقال  فأنشده، 
ليحسن فيكم القول» فقال ونحن 
والله كنا نحسن له العطاء»، فقال 
عمر: «قد ذهب ما أعطيتموه، وبقى 

ما أعطاكم»

تجريد األغانى (ج٣) ١٢٣٧

ا. ا وماتوا، ثم تزوج من أخر أنجبت كعبًا وبجيرً ـ أم أوفى: زوجة زهير ولدت له أوالدً   *
ـ الدمنة: ما اسودَّ من آثار الديار والمراد أنها ال تجيب.   

ـ حومانة، الدراج، المتثلم: منازل المحبوبة.   

هل تعلم؟
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال عن بيت لبيد

باطل»  الله  خال  ما  شىء  كل   «أال 
أصدق كلمة قالها شاعر.
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كان لبيد مع الوفود التى أقبلت على النبى ملسو هيلع هللا ىلص، ثم عاد إلى بالده، وتنسك   
وحفظ القرآن كله، وهجر الشعر. 

كان لبيد فى الجاهلية ذا محامد أكدها اإلسالم مثل: حسن المعاشرة،   
على  والصبر  لَد  والجَ والنجدة،  الجار،  وحفظ  المفارقة،  وحسن 
األخالق.  هذه  على  نفسه  يحاسب  وكان  ة،  نعَ والمَ ة  زَّ والعِ النوائب، 

ويقول: «ما عاتب الحر الكريم كنفسه» (أ مثل نفسه).
معلقته:

مطلعها:
َفُمَقاُمَها َمَحلَُّها  ــاُر  َي ــدِّ ال َفِرَجامُهاَعَفِت  َغــْولـُـهــا  ــد  ّـَ َتــأَبــ بِمنًى 

وقد  منى،  بموضع  كانت  التى  منازلهم  ومُحيت  األحباب  ديار  عفت 
توحشت الديار الرتحال قطّانها.

شعره:شعره:

إذا طالعت شعره فستجد فيه ـ وال سيما معلقته ـ نبالة الفخر، وجزالة 
األلفاظ وفخامة العبارة، ودقة المعانى، وشرف المقصد، وكثرة اشتماله 

على عقائد اإليمان والحكمة الصادقة والموعظة الحسنة.

تغلب  سيد  التغلبى  مالك  بن  كلثوم  بن  عمرو  هو  ثُوم:  لْ كُ بن  و  عمرُ  ٥
وأمه  العرب،  فتَّاك  أحد  وهو  بمعلقته،  المعروف  وشاعرها  وفارسها 

هِل. لْ هَ ليلى بنت المُ
بوفرة  يفخر  لم  أنه  على  للفخر،  مدعاة  أسالفه  وموقع  موقعه  كان   
فى  والبسالة  وبالقوة  والمنعة،  بالعزة  ولكن  اإلبل،  وكثرة  المال 
مالك  بن  كلثوم  فأبوه  األسالف،  ومجد  العنصر  وبكرم  الحرب، 

ا بأبيها. أفرس العرب، واشتهرت أمه باألنفة وعظم النفس تفاخرً
أًَ ومسمعٍ من  رْ فتك عمرو بن كلثوم بعمرو بن هند فى قصره على مَ  

حاشيته.

كلمة  عــن  المعجم  فــى  ابحث 
من  داللتها  استنتج  ثم  «مخضرم» 

خالل التعريف بلبيد بن ربيعة.

المعلقات  شرح  كتاب  إلى  ارجع 
الموضوعات  حدد  ثم  للزورونى، 

التى تناولتها معلقة لبيد.

باالستعانة بالشبكة الدولية للمعلومات 
سبب  عن  ابحث  المدرسة  وبمكتبة 
فتك عمرو بن كلثوم بعمرو بن هند.

أضف إلى معلوماتك أضف إلى معلوماتك 
الَغْوُل والّرَجام: جبالن أو الغول 
والرجام  معروف.  ماء  اسم 

الهضاب والحجارة.
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معلقته:
ت هذه القصيدة من مفاخر العرب، ووصفها ابن قتيبة فقال: «هى  عدَّ

من جيد شعر العرب».
ومطلعها: 

َفاْصِبحيَنا بَِصْحِنِك  ُهــبِّــى  ــاأال  ــَن ي ــَدِر ــوَر األَنْ ــم ُتــْبــِقــى ُخ َوال 

الخمر،  ساقية  ووصف  الخمر  وصف  حول  المعلقة  هذه  دارت  وقد 
وهى  هند.  بن  لعمرو  والوعيد  والتهديد  حروبها  وأيام  بالقبيلة  والفخر 

المعلقة الوحيدة التى بدأت بوصف الخمر.
كانت األحداث التى عاصرها عمرو بن كلثوم تلقى بظاللها على نفسه، 
فالحرب بين بكر وتغلب لم تضع أوزارها، وهو زعيم تغلب وفارسها. 
يلتقى طرفا النزاع للصلح، ثم يفشل الصلح بقيادة عمرو بن هند الذ انحاز 
فى حكمه إلى بكر. مما أثار عمرو بن كلثوم وكشف عن بطولة وأنفة وعزة 

حين عارض ابن هند ولم يستسلم لظلمه.

مكانة القصيدة: مكانة القصيدة: 

وعظَّمتها  العرب،  فأجلتها  عكاظ،  سوق  فى  المعلقة  عمرو  أنشد 
يسأمون  وال  روايتها،  يملُّون  ال  وكبارهم،  صغارهم  ورواها  تغلب  بنو 

ومنها: قصتها 
عـلْينـا ــْعــجــْل  َت ــَال  ف هــنــٍد  ـــا  اليقـيَناأَب ــْرَك  ــب ــَخ نُ وأنْــِظــرنَــا 

بِيًضا ـــاِت  اي ـــرَّ ال ــــوِرُد  نُ ــا  ّـَ ــ ــأَن ــْد َرِويــَنــابِ ــًرا َق ــْم ــنَّ ُح ــِدُرُه ــْص َونُ

ـــــَواٍل ــــــــاٍم لــَنــا ُغــــرٍّ ِط نَِديَناوأَيَّ أْن  ِفيها  الملَْك  َعْصَيَنا 

لقد طبع عمرو المعلقة بطابع الفخر والحماسة، وكان لذلك تأثير فى 
ألفاظه. فجاءت سهلة واضحة جزلة قوية، أما أخيلته فكانت مالئمة لعاطفة 

الفخر والحماسة وكذلك الموسيقى.

ابحث فى الشبكة الدولية للمعلومات 
أسباب  عن  األدب  تاريخ  وكتب 

حرب البسوس.

هل تعلم أن
الحرب التى دارت بين بكر وتغلب 

سميت بحرب البسوس؟

كلثوم  بن  عمرو  استطاع  كيف  فكر: 
ومن معه أن يعودوا سالمين بعد مقتل 

ابن هند؟
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عنترة بن شداد: عنترة بن شداد العبسى أحد فرسان العرب، كانت   ٦
ةً حبشية، وأبوه أحد سادات عبس، وكان من عادات العرب أال  ه أَمَ مُّ أُ
تلحق ابن األمة بنسبها، ويصبح فى عداد العبيد. وكان شداد قد نفاه ثم 
اعترف به وألحقه بنسبه. كان البطل عنترة يدافع عن عبس، مع شقائه 
تَيْن  دَ قْ بحب عبلة ابنة مالك، ومن خالل شعره تعرف أنه كان يعانى عُ
قُّ أمه وسواد وجهها ووجهه، إال أنه ـ وبهمته التى  أثقلتا قلبه، هما رِ
ال تلين ـ كان يقاوم هاتين العقدتين، وقد وجد فى فروسيته وبطوالته 

ما تعز به فيهما، وتسلى به عنهما.
ا على األغراض، وإن  وقد تنوع شعر عنترة بين الذاتى والقبلى، موزعً

قلَّ المدح والرثاء وطغى غزله العفيف فى عبلة على سائر األغراض.

معلقته:
عن  الحديث  ثم  عبلة،  محبوبته  ووصف  األطالل،  على  بالبكاء  وتبدأ 
الناقة ومشاهد الحرب، والفخر الذاتى وشجاعته ثم يختمها بإنذار بالثأر 

ممن سبَّه.
مطلعها:

ِم ُمــَتــردَّ ــْن  ِم َعراُء  الشُّ َغـــاَدَر  ــْل  ِم؟َه َتوهُّ َبْعَد  اَر  ــدَّ ال َعَرْفَت  َهْل  أْم 

المعلقة: المعلقة:مناسبة  مناسبة 

هُ بسواده وسواد أمه، وعيَّره بأنه  أما السبب فى نظمها فهو أن رجالً عابَ
ال يقول إال القصائد القِصار (أو المقطوعات)، فحرك غيرته وقال عنترة: 
خصاله  نها  ضمَّ بيتًا،  وسبعين  خمسة  فى  القصيدة  ونظم  ذلك»  «ستعلم 

ومكارم قومه، وحسن دفاعه عنهم.

الحارث بن حلزة: الحارث بن حلزة اليشكر البكر اشتهر بمعلقته   ٧
وكان له دور فى الحرب التى وقعت بين بكر وتغلب، فكان فى وفد 
بكر الذ أتى عمرو بن هند وخطيبهم النعمان بن هرم. فلما غضب 

ابن هند عليه وأوشك أن يقضى لبنى تغلب، قال الحارث لقومه:

قيل عن معلقة عنترة:
- هى من أجمل المعلقات.

- من أسهلها لفًظا.

- وأكثرها انسجاًما.

- وأبدعها وصًفا.

ا  لم يكن إنكار شداد نسب عنترة شرً
ا. وضح. كله، وإنما حقق لعنترة خيرً

ارجع إلى معلقة عنترة، وحدد الصور 
الخيالية فيها.
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«إنى قلت خطبة فمن قام بها ظفر بحجته وفلج على خصمه.. فرواها   
فقام  إنشادهم...  يرضه  لم  الملك   يد بين  قاموا  فلما  منهم،  ا  أناسً
الحارث وأنشد وبينه وبين الملك سبعة ستور ألنه كان به برص. فلما 
الملك  فأجابه  يناطقنى..؟»  للملك: «أهذا  قال  كلثوم  بن  عمرو  نظر 

حتى أفحمه.
وأنشد الحارث معلقته التى مطلعها:   

ــاُء ــم ــا أس ــه ــِن ــْي ــَب ـــا بِ ـــَن ـــْت ــواُءآَذنَ ــثَّ ال ــُه  ــْن ِم ــلُّ  ــَم ُي ـــاٍو  ثَ ُربَّ 

ثم أزيلت الستور وأدنى الملك الحارث وبالغ فى إكرامه.

المعلقة: المعلقة:مناسبة  مناسبة 

أثناء  هند  بن  عمرو  قلب  بها  ليستميل  المعلقة  هذه  الحارث  ارتجل 
فقد  ذلك،  فى  نجح  وقد  البسوس،  حرب  بعد  وتغلب  بكر  بين  تحكيمه 

انقلب عمرو إلى جانب البكريين.

معلقته:
الناقة،  ووصف  األطالل،  على  البكاء  حول:  الحارث  معلقة  وتدور 
والواشين، وهجاء تغلب، ومدح الملك، والفخر بالقبيلة، وتبدو فى هذه 

المعلقة خبرة الشيخ وكثرة تجاربه، وأناة الحكيم.

سمات  إلى  وتوصل  المعلقة  طالع 
شعر الحارث بن حلزة.
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ا�نشطـة والتدريبـات
  االستماع  االستماع

استمع إلى النص من معلمك أو زميلك ثم حدد المقدمات والنتائج.  ١
استمع إلى األبيات الثالثة األولى، ثم أجب:  ٢

أ 

استدل من خالل األبيات الثالثة على ما يلى:  ب 
إيمان زهير بالغيب.   ٢ ضيق زهير بالحياة.    ١

ا أدبيا. اشرح األبيات شرحً ـ  ج
» جمال. وضحه وبين قيمته. مِ فى قول الشاعر: «ولكننى عن علم ما فى غد عَ د 

  التحدث  التحدث

ا بيانية ومحسنات بديعية تدعم بها  وقفت متحدثًا عن تجارب زهير فى الحياة وخبراته بها. استخدم صورً   ٣
حديثك. تحدث باللغة العربية الفصيحة بإجادة.

اـ  استخدام الوقفات المناسبةـ  مناسبة  ا صحيحً ألق النص أمام زمالئك مراعيًا: (ضبط كلمات النص ضبطً  ٤
الصوت للمعانى الواردة فى النص).

  القراءة

اقرأ النص أمام معلمك وزمالئك مع مراعاة تنوع سرعة القراءة حسب المعنى والموقف.  ٥
اقرأ األبيات التالية، ثم أجب:  ٦

بفضله فيبخل  فضل  ذا  يك  يذممومــن  و عنه  يستغن  قومه  على 

ينلنه المنايا  أسباب  هــاب  بسلمومــن  السماء  أسباب  يــرق  إن  و

ويندمومن يجعل المعروف فى غير أهله عليه  ـــا  ذمًّ حــمــده  يكن 

سئمتمعنى

حولجمع

المعروفمضاد

أضف إلى معلوماتك أضف إلى معلوماتك هـات
قال مطران:

ال يعصم األمم الضعيفة فطرة
إال فضائل بالتجارب تكسب



٢٣الوحدة األولى: من مهارات الحياة

المنايامفرد

قوممرادف

يرقمضاد

هات

أ  

هل تتفق مع زهير فى رأيه كما جاء فى األبيات؟ وضح. ب 
«ال يغنى الحذر من القدر» دلل على هذا المعنى من خالل األبيات.  ـ  ج

ا عليه ويندم» بما قبله؟ ما العالقة بين قول زهير: «يكن حمده ذمً د 
ر الفرعية ـ الفكرة العامة. حدد فى النص: القيم اإليجابية ـ الفِكَ ـ  ه

اقرأ وتأمل، ما وجه المقارنة بين مضمون الحديث وقول زهير؟    ٧

بالتعاون مع زمالئك استنبط الخصائص األسلوبية لشعر زهير.   ٨
فروق لغوية: ارجع إلى المعجم، وابحث عن معنى الكلمة الملونة.   ٩

حال الحكيم بين المتخاصمين. د  حال الشىء.  ـ  ج حال لون الطفل.  ب   . أ  حال الشىء حوالً
ا يمسك بمعلقته، ويلقيها فى سوق عكاظ. اكتب  قمت برحلة خيالية إلى العصر الجاهلى، فوجدت زهيرً   ١٠
ما رأيته من حيث: المكان، الزمان. العادات الجاهلية وما أعجبك فى هذه الرحلة وأغراض هذه المعلقة. 

بالتعاون مع زميلك. اكتب الكلمات التى بينها تضاد فى النص، وبين قيمتها الفنية.   ١١
اقرأ ثم استنتج المحسن البديعى وقيمته الفنية:    ١٢

قال تعالى: نثó  ò  ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  êمث سورة النجم. أ 
ــل َرُج مــن  ــُم  ــلْ َس ــا  ي تعَجِبى  َفبَكىال  برأسه  المشيُب  ضِحَك  قال الشاعر:  ب 

يعلم اإلنسان ما فى اليوم واألمس، وال يعلم ما يأتى به الغد. ـ  ج
قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: «إنكم لتكثرون عند الفزع، وتقلون عند الطمع». د 

من خالل دراستك للمعلقات استنبط السمات الفنية الجامعة بينهما.   ١٣
يعش ومن  الحياة  تكاليف  يسأمسئمت  ــك  ــال أب ال  ـــوًال  ح ثمانين  اقرأ وقارن بين: قول زهير:     ١٤
ــا ــه ــُت ــغ ــلِّ وُب ــن  ــي ــان ــم ــث ال ُترُجَمانإن  إلى  سمعى  أحوَجْت  قد  وقول عوف بن محلَّم:  

من حيث المعنى والفكرة.

قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: المرء 
بأصغريه: قلبه ولسانه

قال زهير: لسان الفتى نصف 
ونصف فؤاده
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أهداف الدرس

ا على أن: فى نهاية هذا الدرس ينبغى أن تكون قادرً
 .تفسر اإليماءات واإلشارات فيما استمعت إليه
 .تستنتج الفكر الرئيسة فيما استمعت إليه
 .تنوع لغة الخطاب عند الحديث فى موضوع ما
 .تقرأ النص قراءة صحيحة
  .تكتشف التناقض فيما تقرأ
  .تحدد مضامين النص وغرضه
 .تربط النص بقضايا عصره
 .تتعرف تجارب السابقين ووصاياهم
 .تتعرف معنى الوصية
 .تقدر حب اآلباء لألبناء
 .تتعرف السجع وقيمته الفنية
 .تحدد الفرق بين الحكمة والمثل
 .تكتب تحليالً للوصية
 .تكتب برقية تعزية إلى صديق

القضايا المتضمنة 

 المهارات الحياتية ـ حقوق اإلنسان

المهارات
االستنتاج ـ االستنباط ـ التفسير 

ذو اإلصبع العدوانى *من وصايا الحكماء

الدرس الثالث

 .انظر للصورة التالية وتوقع موضوع الدرس

تمهيـد: تمهيـد: 
إذا كانت الوصية قْوًال يقصد به إلى نفع اآلخرين من األبناء واألصدقاء واألقارب 
فى حياتهم، فإن ذا اإلصبع فى هذه الوصايا ينقل خبراته وتجارب حياته إلى ابنه؛ 
لكى يفيد منها، فهو يرسم له طريق الشرف والسيادة فى قومه، إن هو حقق تلك 
الوصايا. وما تنقله الوصايا من تجارب وخبرات ال يختلف عما تنقله األمثال والحكم، 
وبذلك نستطيع أن نقول: إن نثر العصر الجاهلى يكشف عن حكمة العربى وتمرسه 

بالحياة ومواقفها، وترجمة هذه المواقف فى حكمة أو مثل أو وصية.

*   ذو اإلصبع العدوانى: أحد حكماء العرب فى 

الجاهلية، ويدعى حرثان بن الحارث ينتهى 
نسبه إلى قبيلة مضر، لقب بذ اإلصبع، ألن 
حية نهشت إصبع رجله فقطعتها وقيل ألن 
ر طويالً فكان ذا خبرة  ا زائدة. عمّ له إصبعً

بالحياة وقد جاوز المائة عام.

ابحث فى شبكة المعلومات وتعرف 
أشهر الحكماء العرب واعرضها على 

زمالئك.
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النـصالنـصالنـص

ا فقال:  تضر ابنه أُسيدً انِى وهو يُحْ وَ دْ أوصى ذو اإلصبَعِ العَ
إنى موصيك  «يا بنى، إن أباك قد َفِنَى وهو حى، وعاش حتى سئم العيش، و
أَلِْن جانَبك لقومك  بلغتَ فى قومك ما بلغُته، فاحفظ عنى:  بما إن حفظته 

تستأثر  ط لهم وجهك يطيعوك، وال  يرفعوك، وابسُ لهم  يحبوك، وتواضع 

دوك، وأكرم صغارهم كما ُتْكِرُم كبارهم َيْكُبر على مودتك  وِّ عليهم بشيء يُسَ

صغارهم، واسمح بمالك، واْحِم حريَمك، وأَْعِزز جارك، وأِعْن من استعان 

الصريخ، فإن لك أجًال ال يعدوك،  بك، وأكِرم ضيفك، وأسرع النهضة فى 

وُصْن وجهك عن مسألة أحد شيًئا، فبذلك يتم سؤدُدك».

 الكلمـة والسـياق

ف معانى الكلمات التى تحتها خط. ارجع إلى معجمك وتعرَّ

تحليل النصتحليل النصتحليل النص
بيئة النص: أوالًأوالً::

الجاهلى)  اإلسالم (العصر  قبل  ما  عصر  إلى   النثر النص  هذ  ينتمى 
وهو وصية من وصايا ذو الخبرة فى ذلك العصر.

الوصية

هى جملة من القول، يقصد فيها إلى الترغيب فيما ينفع الناس 

من أمور معاشهم ومعادهم، والتنفير مما يضرهم. وهى غرض 

الخبرة  ذوو  ينقلها  العصر  ذلك  فى  األدبى  النثر  أغراض  من 

والتجربة، ليستفيد منها األبناء واألهلون.

من خصائص أسلوب الوصية:من خصائص أسلوب الوصية:

اإليجاز وقصر الجمل وجزالة األسلوب وتنوعه بين الخبر واإلنشائى 
وفصاحة التراكيب واالعتماد على األسباب والنتائج ومناسبة ظروف البيئة.

ابنه «يا   ناد الحكماء  مِن  ن  مَ بنى:  يا 
بنى» وورد ذكره فى القرآن الكريم؟

تواضع.. يرفعوك.
اذكر حديثًا يتفق مع هذا القول. 

متعـددة  معـان  الكلمـة  لهذه  مسألة: 
ابحث عنها فى المعجم اإللكترونى. 

أضف لمعجمك

وصلت وأدركتبلغت
ابسط 
وجهك

ا متأللئًا،  اجعله مشرقً
والمراد إظهار المودة

تختص بالحسن دونهمتستأثر
ايسودوك يجعلونك سيدً
نداء المستغيثالصريخ
شرفكسؤددك

فى  أو  المعلومات  شبكة  فى  ابحث 
النثر  أغراض  أهم  عن  األدب  كتب 

فى العصر الجاهلى.

فى أثنـاء القـراءة
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الشرح: ثانًياثانًيا::
يذكر ذو اإلصبع ابنه بأن حياة كل حى إلى فناء، فقد ضعفت قوته؛ ألنه 
، حتى ملَّ الحياة، وأراد أن ينصحه ويوصيه بوصايا إذا وعاها  عاش طويالً
أ مكانة سامية فى قومه مثلما تبوأ هو منازل الشرف والسيادة. ومن هذه  بوّ تَ

الوصايا:
 ، ونَهُ مُ تَرِ فَيحْ لهم،  معاملته  فى  ويتواضع  فيحبوه،  بهم،  ا  رفيقً يكونَ  أن 
وأن يكون باشا لهم، فيحظى بطاعتهم، وأال يخص نفسه بشىء دونهم، 
وأن يكرم الصغار منهم كما يكرم الكبار، وبذلك ينشأ الصغار على مودته، 
وأن  للمحتاجين،  يبذله  بماله  ا  كريمً يكون  أن  وعليه  ومحبته،  واحترامه 
طلب  ومن  ويساعده،  جاره  وينصر  حمايته،  تلزمه  ومن  ه،  نساءَ يَحمىَ 
العون أعانه، وإن نزل به ضيف أكرمه، وإن استغاث به ملهوف أغاثه، فإنّ 
له وقتًا ينتهى فى موعده. كما أن عليه أن يحفظ وجهه عن سؤال الناس، 

ا فى قومه. فبكل هذا يكون هذا االبن سيدً
التذوق: ثالًثاثالًثا::

لمحة بالغية:  ١
السجع

ا بألوان متعددة  ا ونثرً يعنى علم البديع بدراسة وجوه تحسين الكالم شعرً
الطباق  فيه  درست  فقد   المعنو أما   .والمعنو اللفظى  الجمال  من 

والمقابلة، وأما اللفظى فستدرس فيه (السجع ـ الجناس).
  :قال ذو اإلصبع .اقرأ الوصية مرة أخر

ألن جانبك لقومك يحبوك، وتواضع لهم يرفعوك.  ١
ابسط لهم وجهك يطيعوك، وال تستأثر عليهم بشىء يسودوك.   ٢

أكرم صغارهم كما تكرم كبارهم.  ٣
التـوضيـــح:التـوضيـــح:

يْن متحدتين فى  الحظ األمثلة السابقة تجد أن كالً منها مركب من فقرتَ
يْن األول والثانى، والميم فى المثال  الحرف األخير هو الكاف فى المثالَ
ا، وتسمى الكلمة األخيرة  الثالث. ويسمى هذا النوع من المحسنات سجعً

ا فى النثر للوقف. من كل فقرة فاصلة، وتسكن الفاصلة دائمً

هل تعلم؟
سجع الكهان قبل اإلسالم يراد به 

جعل الباطل حًقا والحق باطًال.

عن  المعلومات  شبكة  فى  ابحث 
سجع  على   تحتو نثرية  نصوص 
هذا  بين  ا  ومفرقً فواصله.  ا  موضحً
السجع وسجع الكهان فى الجاهلية.

ثم  بنفسك  الوصية  شرح  حــاول 
اعرضها على معلمك.



٢٧الوحدة األولى: من مهارات الحياة

استنتجاستنتجاستنتج

السجع

١   توافق الفاصلتين فى الحرف األخير وأفضله ما تساوت فقره. 
وجماله فيما يحدثه من موسيقى ناتجة عن اتفاق الفاصلتين.

٢  موطنه النثر وقد يجئ فى الشعر. وسمى سجًعا تشبيًها له 
بسجع الحمامة إذا هدلت.

من جماليات النص: رابًعارابًعا::
الموسيقى: «أَلِنْ جانبك لقومك يحبوك، وتواضع لهم يرفعوك، وابسط  أ 

لهم وجهك يطيعوك، وال تستأثر عليهم بشىء يسودوك».
ا  الحظ اتفاق الكلمات فى الحرف األخير، وهذا االتفاق يحدث جرسً  

موسيقيًا تطرب له األذن حين يبتعد عن التكلف.

ا بين بعض الكلمات  وبضدها تتميز األشياء: تأمل النص تجد تضادً ب 
مثل: (فنى، حى)، (صغارهم، كبارهم) وتوصل إلى أن التضاد يؤكد 
المعنى ويوضحه ويفيد العموم فى بعض األساليب، فالتضاد بين (فنى، 
حى) يؤكد طول حياة ذ اإلصبع، ويوضح مد ضعفه حتى صار 
كالفانى. أما فى (صغارهم، كبارهم) فيفيد تأكيد قيمة إكرام الصغير 
ا، والضد يظهر حسنه  والكبير من قومه، وفى ذلك عموم القوم جميعً

الضد.
األساليب:  ـ  ج

(إن أباك قد فنى وهو حى) (وإنى موصيك..) تأمل الجملتين تجد فى   
األولى وسيلتين للتوكيد «إن» التى تؤكد الجملة االسمية و«قد» التى 
تؤكد الفعل، وكذلك الجملة الثانية نجد «إن» وهذا ما يسمى بأسلوب 
التوكيد الذ يشمل أداة التوكيد والمؤكد. كما أن فى الوصية أساليب 

أخر مثل:
 .يا بنى: نداء غرضه التنبيه، وإظهار العطف والحنان
  ألن جانبك لقومك يحبوك: أمر غرضه النصح، و«يحبوك» نتيجة لما

قبله. وكذلك قوله (تواضع، وابسط، أكرم..)
 .ال تستأثر عليهم: أسلوب نهى غرضه النصح والتحذير

فى  الموسيقية  ــرار  األس اكتشف 
الوصية وناقشها مع معلمك.

الوصية  فى  التضاد  أسرار  اكتشف 
وناقشها مع زمالئك.

اكتشف أسرار األساليب فى الوصية 
وناقشها مع معلمك وزمالئك.

أل

البيان،  علم  عن  درسته  بما  استفد 
الصور  عن  الوصية  فى  وابحث 

البالغية، وناقشها مع معلمك.



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٢٨

الخيال:  د 
لَّت الصور الخيالية فى الوصية ألنها تتجه إلى النصح واإلرشاد ونجد  قَ  
وابسط لهم  قوله:  وكذلك  التواضع،  عن  كناية  ألن جانبك...  قوله: 

وجهك... كناية عن البشر واإلشراق.

سمات أسلوب ذى اQصبع: خامًساخامًسا::
ترك العرب ألوانًا من النثر مثل: الحكم، واألمثال، والوصايا، والخطب. 
وذلك يدل على ذكائهم وحسن تدبيرهم، وعمق تفكيرهم، وهذه الوصية 
ينقل فيها األب خالصة تجاربه إلى ابنه؛ لتكون عونًا له فى حياته العملية، 
فكثير من معانيها تصلح لكل زمان مثل: التواضع، ولين الجانب، وعدم 
أبرز  ومن  بالحياة.  خبير  مجرب  حكيم  عن  تصدر  والوصية  االستئثار. 

سمات أسلوب ذ اإلصبع: 
  ،قبولها إلى  يدعو  بما  للوصية  التمهيد  بدأ  فقد  وترتيبها،  ر  كَ الفِ ترابط 

 .وتقديم عناصرها واحدة بعد األخر
  االعتماد أكثر على األسلوب اإلنشائى فى صيغتى األمر والنهى اللتين

تفيدان النصح والتوجيه.
 .سهولة األلفاظ، وقصر الجمل واعتمادها على موسيقى السجع
 .استخدام الجمل االسمية فى مقام التعليل والربط بين السبب والنتيجة

مالمح شخصية الموصىمالمح شخصية الموصى

 .مجرب، حكيم، ذكى، بليغ، محب البنه
لمحة أدبية  سادًساسادًسا::

من فنون النثر الجاهلى (الحكم واألمثال)
العصر الجاهلى هو  فى  النثر  فى العام الماضى لونًا من ألوان  درست 
الخطبة، ودرست الوصية هذا العام، وتعرفتَ سماتِها، وإليك بعض الفنون 

النثرية التى عرفها العرب قبل اإلسالم.
لقد عرف العرب فنونًا من النثر فى العصر الجاهلى منها:

الحكم واألمثال.

الحكم
الكالم الذى يقل لفظه ويجل معناه، وهى تعبر عن خالصة تجربة 
ومواقف خبرها الحكيم، ويريد بها توجيه من يحب إلى الخير.

 ١
  

فكر:
إلى  والكاتب  الشاعر  يلجأ  متى 

الصور الخيالية؟

واعـرض  زميـلك  مع  تنـاقش 
ما توصلتما إليه على معلمك.

عرفت مالمح شخصية ذى اإلصبع. 
فهل فكـرت فى تعـرف مالمـحك 

الشخصية؟
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ومن حكم العرب:ومن حكم العرب:
ثَار» نَ العِ د أمِ دَ لكَ الجَ نْ سَ أ «مَ

الزلل  أمن  مستوية  أرض  فى  سار  من  أن  الحكمة:  هذه  ومعنى   
والسقوط.

« كُ رَ دْ ب «رضا الناس غايةٌ ال تُ
ومعنى هذه الحكمة: أن اإلنسان مهما قدم من إحسان للناس،   

ال يستطيع أن ينال رضاهم.
ـ «خير العفو ما كان عند المقدرة»  ج

رة األخيار عندما يعفو  مْ ومعنى هذه الحكمة: أن اإلنسان يدخل فى زُ  
عن المسىء وهو قادر على أن يقتص منه.

إذا كانت هذه حكًما نثرية فإن ثمة حكًما شعرية منها: إذا كانت هذه حكًما نثرية فإن ثمة حكًما شعرية منها: 

قول زهير:  ١
يْندِمَومْن َيْجعِل المعروَف فى غيِر أَهلِه َو عليه  ــا  ذًم حمدُه  َيُكْن 

قول كعب بن زهير:  ٢
سالمتُه طالْت  إن  و أنثى  ابن  َمْحُموُلكل  َحْدباَء  آلــٍة  على  يوًما 

قول أبى األسود:  ٣
ُيْحرُمه ثمَّ  َماال  المرُء  يجمُع  والَحَرَباقد  َل  الــذُّ َفيلَْقى  قليل  عما 

قول المتنبى:  ٤
بعقله النعيم  فى  َيْشقى  الَعْقل  َيْنعُمُذو  قاوِة  الشَّ فى  الجهالِة  َوأُخو 

قول شوقى:  ٥
 داًء المال  َجْمع  مثَل  أََر  ــْم  ُمصاَباول بــه  البخيِل  مثَل  وال 

ــهــا وزِنْ شــهــَوُتــه،  تقتلَك  الشرابافــال  أو  الطعاَم  ــِزُن  َت كما 

 الّناُس ُملكهم َيبنى  ِإْقالِل بِالِعلْم والَماِل  و َجهٍل  َعلى  ُملٌْك  ُيْبَن  لَم 

قول حافظ إبراهيم:  ٦
ــا   ــه ــدْدَت أْع إذا  َمــدرســٌة  ــراِقاألمُّ  األْع طيَب  َشعـًبا  ــددَت  أع

ارجع إلى الشبكة الدولية للمعلومات 
فنون  عن  وابحث  المدرسة  ومكتبة 

نثرية أخر فى ذلك العصر.

ارجع إلى الشبكة الدولية للمعلومات 
ا وتوصل  وكتب األدب واجمع حكمً

إلى معناها لتستفيد منها.

باستخدام الشبكة الدولية للمعلومات 
شعر  فى  للمتنبى  أبيات  عن  ابحث 

الحكمة واعرضها على زمالئك.
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األمثال
قول موجز محكى سائر قيل فى حادثة ما، يقصد منه تشبيه 

حال الذى حكى فيه بحال الذى قيل ألجله، يذيع على األلسن 

على مر العصور، وله مورد ومضرب.

 ٢

  
ومن أمثال العرب:ومن أمثال العرب:

ــــسٍّ  »   نْ قُ ــــغُ مِ بْلَ أ «أَ

العرب،  حكماء  من  وكان   ،اإلياد ساعدة  بن  سُّ  قُ هو  مورده: 
لم،  رَّ بالبعث من غير عِ ع به منهم، وهو أول من أَقَ مِ لَ من سُ قَ وأَعْ

. وأول من قال «أما بعد» وقد ع مر طويالً
مضربه: يضرب عند التعبير عن بالغة المتحدث وفصاحته.

« اقِشْ نَتْ بَرَ لِها جَ لَى أَهْ ب «عَ
من  أصحابها  مع  اختبأت  العرب  من  لقوم  كلبة  مورده: «براقش» 
غزاة، فلما عادوا خائبين لم يعثروا عليهم نبحت براقش فاستدلوا 

بنباحها على مكان أهلها فاستباحوهم. 
مضربه: يضرب عندما يضرُّ اإلنسان أهله وأحبابه دون قصد.

جـ «أرخى عمامته»
وأحسَّ  عناء  طول  بعد  استقر  إذا  العرب  من  الرجل  كان  مورده: 

األمن أرخى عمامته. 
مضربه: يضرب عند اإلحساس باألمن.

وهاك بعض اUمثال الشعرية منها:وهاك بعض اUمثال الشعرية منها:

 :نَة اللخمى يْ قول أبى أُزَ
وُترِسلَها األْفَعى  َذنََب  تقطَعْن  نََباال  الذَّ رأسَها  فأَتِبع  شهما  كنت  إن 

ويضرب فى التحريض على استئصال شأفة الشر.

للفعل  الربيع»  ألم  قيس  «فعرض 
عرض أكثر من استخدام، ابحث فى 
المعجم اإللكترونى، وتعرف الفرق.

أل

ابحث فى شبكة المعلومات عن الفرق 
بين مورد المثل ومضربه، وتناقش مع 

زمالئك فيما توصلت إليه.
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ا�مثال مرآة العصر:
كَ على أخالقها وقد انقضت،  فُ قِ تريك األمثال صور األمم وقد مضت، وتَ
وهى ميزان يوزن به رقى الشعوب وانحطاطها، وسعادتها وشقاؤها، وأدبها 
ا إال  وه، وال طريقً لَجُ ا إال وَ ولغتها، ولقد أكثر العرب منها فلم يتركوا بابً
وه، وأفردها العلماء بالتأليف، وأقدم األمثال ـ على ما نعلم ـ أمثال  سلكُ

لقمان الحكيم.
 :النثر الجاهلى وخصائصه: تأمل الشكل التالى

النثر الجاهلى وخصائصه

الخطابة

تلقى فى مواجهة 

الجمهور، ويعتمد 

أسلوبها على االستمالة 

واإلقناع وتنوع األسلوب، 

والجمل القصيرة، 

والمعانى القريبة.

األمثال

أقوال موجزة، وردت 

فى موقف ما أو حادثة 

ما، ولكل مثل مورد 

ومضرب، ويعتمد 

أسلوبها على اإليجاز، 

وجمال الصياغة.

الحكم

خالصة تجربة أو درس 

تعلمه اإلنسان من 

حياته، يعتمد أسلوبها 

على اإليجاز وجمال 

الصياغة.

الوصايا

خالصة تجارب قائلها، 

يوجهها ألبنائه وأهله 

وأصدقائه أو الحاكم 

لشعبه، ويغلب على 

أسلوبها السجع.

تعتمد الحكم واألمثال على وضوح داللتها، 

وسالمة اإليقاع، وشحن األلفاظ بالخبرات 

والتجارب اإلنسانية، التى تحمل توجيها 

سلوكيٍّا يهدف إلى الخير.

األمثال  مجمع  كتاب  إلى  ارجــع 
للميدانى، وتخير بعض األمثال التى 
معلمك  مع  وناقشها  عصرنا  تناسب 

ا موردها ومضربها. محددً
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ا�نشطـة والتدريبـات
    االستماع  االستماع

استمع إلى الوصية من معلمك، ثم فسر اإليماءات واإلشارت التى تالحظها.  ١
بعد االستماع إلى الوصية. أجب:  ٢

أ 

استنتج الفكر التى اشتملت عليها الخطبة. ب 
ما مناسبة الوصية؟ وما مالمح شخصية الموصى؟ ـ  ج

فى قول ذ اإلصبع: (ألن جانبك لقومك يحبوك، وتواضع لهم يرفعوك) جمال. وضحه وبين قيمته. د 

  التحدث  التحدث

وقفت متحدثا عن فضل اآلباء على األبناء وواجب األبناء تجاه اآلباء. فماذا تقول؟   ٣
مع االلتزام بتنوع لغة الخطاب من حيث:  

 .تسلسل الفكر وترابطها   اإليجاز وعدم اإلطناب. 
 .توظيف األساليب البالغية   مراعاة المقامات واألغراض. 

تأمل وتناقش مع زميلك فى:   ٤

ذى اإلصبع: «وابسط لهم وجهك يطيعوك»الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: «تبسمك فى وجه أخيك صدقة»

 ما وجه التقارب بين قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وقول ذى اإلصبع؟

قول

بلغتمعنى

قومجمع

جمع

مضاد

وجه

حفظته

حدد
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  القراءة

اقرأ ثم أجب:   ٥
«وال تستأثر عليهم بشىء يسودوك، وأكرم صغارهم كما تكرم كبارهم،

يكبر على مودتك صغارهم»

أدخل معنى «تستأثر»، وجمع «مالك» ومضاد «تكرم» فى جمل من عندك. أ 
ا ما يوصى به األب ومبينًا رأيك فى تلك الوصايا. حلل الفقرة موضحً ب 

متى يكبر األبناء على مودة سيد القبيلة؟ ـ  ج
هُ وبين قيمته الفنية. حْ فى الفقرة بديع. وضِّ د 

اقرأ الفقرة التالية ثم حدد ما بها من تناقض:   ٦
«أوصى حكيم أبناءه بأن يتواضعوا مع اآلخرين، ويحترموا الكبار، ويعطفوا على الصغار، وال يردوا 

سائًال، وال يأخذوا ما ليس لهم، وفى تلك األثناء جاءه سائل، فنهره الحكيم ووبخه»

اقرأ الوصية مرة أخر. ثم حدد العالقة بين عباراتها.   ٧
يْد. ما الذ تود أن تضيفه إلى تلك الوصايا؟ تخيل أنك والد أُسَ   ٨

باالشتراك مع زمالئك. حدد مضامين العمل األدبى من النص، ثمَّ بيِّن غرضه.   ٩
فروق لغوية: تأمل الجمل التالية ثم استنبط معنى كلمة (بسط) من خالل السياق:  ١٠

ط الله الرزق على عباده. بسَ أ 
ط الصديق يده إلى صديقه. بسَ ب 

ط الغنى يده. بسَ ـ  ج
ط وجه المؤمن. بسُ د 

ط لسان الخطيب. بسُ ـ  ه
حدد السجع مبينا قيمته الفنية فيما يلى:    ١١

سلِم». ا فغنم، أو سكت فَ ا قال خيرً قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: «رحم الله عبدً أ 
يِّه وثيابه». قال أحد البلغاء: «اإلنسان بآدابه، ال بِزِ ب 



الوحدة الثانيةالوحدة الثانية

قيم ساميةقيم سامية

ا على أن: فى نهاية هذه الوحدة ينبغى أن تكون قادرً
 .تستخلص تعميمات من الحقائق الجزئية فى نص مسموع
 .تفهم الدالالت المباشرة للكلمات
 .تنقح الفكر المسموعة للوصول إلى أفضلها
 .ا مناسبًا تعبر عن األساليب (النهى والنداء) تعبيرً
 .ا ا صحيحً تستخدم أدوات الربط استخدامً
 .الحديث فى ضوء التغذية الراجعة تغير مجر
 .تتحدث عن قيمة الوقت أمام زمالئك
 .تميز الخصائص التركيبية فى النص
 .تستنتج ما تحمله الرموز الشعرية من قيم وفكر
 .تقترح أكثر من عنوان للنص
 .تميز االدعاء من الحقيقة فيما تقرأ
 .تتعرف مفهوم الجناس والتورية
 .تحدد الخصائص األسلوبية فى النص
 .تحدد الغرض البالغى من النص
 .تحدد اتجاهات النص األدبى
 .تتعرف مواضع توكيد الفعل
 .تكتب مخططًا لقصة أو مقال قبل الشروع فى كتابته
 .تكتب الكلمات االفتتاحية والختامية لخطبة أو رسالة
 .تكتب عن المشكالت اإلنسانية المعاصرة
 .تستخلص القيم من خطبة الوداع
 .تستنتج الخصائص الفنية للشعر فى عصر صدر اإلسالم

الوحدة الوحدةأهداف  أهداف 



دروس الوحدة الثانية:
(قراءة) احترام الوقت  الدرس األول: 
(شعر) سبيل الرشاد  الدرس الثانى: 

الدرس الثالث:  من الهدى النبوى
(نثر) فى خطبة الوداع 

المهارات:
االستنتـاج ـ التـنبؤ ـ االستنبـاط ـ 
ـ  التفسـير  ـ  المقـارنة  ـ  التحـليل 

المالحـظة ـ الطـالقة اللغوية

علي  بقدرتها  مرهون  األمم  تقدم  إن 
بالقيم  وتمسكها  الوقت  من  االستفادة 
النبيلة التى تحفظ لإلنسان كرامته وإنسانيته، 

وتضمن شيوع الحب بين أفراد المجتمع.
الوحدة   هذه  فى  القيم  هذه  انعكست  وقد 
إضافة إلى العناية بالمهارات اللغوية والبالغية 

ومهارات التفكير ومهارات الحياة.

مقدمـةمقدمـة



الدرس ا�ول
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أهداف الدرس

ا على أن: فى نهاية هذا الدرس ينبغى أن تكون قادرً
 .ر الرئيسة للدرس بعد االستماع إليه كَ تحدد الفِ
 .تدلل على أهمية الوقت
 .تتحدث باهتمام يثير المستمعين
 .تَقرأ عبر وسائط متعددة متقدمة
 .المقروء بفكر جديدة تثر
 .تتعرف حاالت توكيد الفعل
  استجابة االستدعاءات  من  عدد  أكبر  تكتب 

.لمثير لغو
القضايا المتضمنة 

  المهارات الحياتية
المهارات

قـراءة ما بين السطورـ  تذوق المقـروءـ  المرونة ـ 
االستنتاج ـ نقد المسموع

 :تأمل الصورة ثم علِّق عليها وتوقع موضوع الدرس

تمهيـد: تمهيـد: 
يعد الوقت قيمة كبيرة فى حياة كل منا، فعمر اإلنسان يقاس بالثوانى والدقائق 
والساعات، والتفريط فى الوقت إهدار لعمر اإلنسان، ولذلك ينبغى االستفادة من 
الوقت؛ وذلك بالتخطيط الجيد حتى يستطيع اإلنسان تحقيق التقدم المنشود 

لنفسه ولوطنه.

د. إبراهيم الفقى *احترام الوقت

من  الخامس  فى  ولد  الفقى:  إبراهيم  *  د. 
وخمسين.  وتسعمائة  ألف  عام  أغسطس 
حصل على الدكتوراه فى التنمية البشرية، 
والبرمجة  التفكير  قوة  كتبه  أبرز  ومن 
الالمحدود،  االتصال  وفن  العصبية 
في  توفى  للنجاح،  العشرة  والمفاتيح 

العاشر من فبراير عام ألفين واثنى عشر.



٣٧ الوحدة الثانية: قيم سامية

تعاقبها  عن  فنذهل  ا،  تِباعً األيامُ  وتكرُّ  ا،  سريعً األوقات  بنا  تمر 
بَات  ةٍ وسُ لَ فْ ى غَ فِ دق بالكرة الدائرة يحسبها ساكنة، والحق إنَّا لَ حْ كالمُ

عميق.
والسنة  الكريم  القرآن  أن  لبيب  عقل   ذ كل   لد فيه  شك  ال  مما 
نيا بالوقت أشد العناية، وفى مقدمة هذه العناية بيان  النبوية الشريفة قد عُ
نَّ بها علينا، ولبيان ذلك أقسم  أهميته، وأنها من أعظم نعم الله التى مَ
الله ـ جلَّ جاللُه وتعالَى شأنه ـ فى مطالع سور عديدة من القرآن بأجزاء 
معينة منه مثل «الليل» و«النهار»، و«الفجر»، و«الضحى»، و«العصر».
أجمعين،  المسلمين  نظر  فى  بل  فسرين  المُ  لد المعروف  ومن 
إليه،  أنظارهم  ليلفت  إال  ذلك  فما  خلقه  من  بشىء  أقسم  إذا  الله  أن 

آثاره. وعظيم  منفعته  لجليل  وينبههم 
وجاءت السنة النبوية تؤكد قيمة الوقت، وتقرر مسئولية اإلنسان عنه 
بَل ـ رضى الله  عاذ بن جَ أمام الله ـ جل وعال ـ يوم القيامة، فعن مُ
ا عبدٍ يومَ القيامة حتى يُسألَ  عنه ـ أن النبى ملسو هيلع هللا ىلص قال: «ال تزولُ قدمَ
من  ماله  وعن  أباله،  فيما  جسده  وعن  أفناه  فيما  ه  رِ مْ عُ عن  أربع:  عن 

به وفيما وضعه، وعن علمه ماذا فعل به» (سنن الدارمى). أين اكتسَ
يزاتٌ يتميز بها، يجب علينا أن ندركها حق إدراكها فهو  وللوقت مِ
رُّ مرَّ السحاب، ويجر جر الريح، واعلم أن  مُ سريع االنقضاء، يَ
يزاتِ الوقت،  يزة أخر من مِ ما مضى من الوقت ال يعود وهذه مِ
ليس  تمر،  لحظة  وكل  تنقضى،  ساعة  وكل  يمضى،  وقت  فكل 

وال يمكن تعويضها. استعادتها،  باإلمكان 
ولما كان الوقت سريع االنقضاء وكان ما مضى منه ال يعود، وال يعوض 
بشىء كان أنفس ما يملك اإلنسان، وترجع نفاسته إلى أنه وعاء لكل عمل 
ا. ا أو مجتمعً وكل إنتاج، فهو فى الواقع رأس المال الحقيقى لإلنسان فردً

السؤال الصعب! ما الذ ستفعله إذا اكتشفت أن أمامك ستة أشهر 
فقط ستحياها على سطح األرض؟

الله  أقسم  سورة   أ فى  الله»  «أقسم 
عز وجل بالوقت؟ ابحث فى المعجم 
الكريم  القرآن  أللفاظ  المفهرس 

لتتعرف مواضع هذا القسم.

«أربع» لو سئلت: ماذا ستفعل فى هذه 
األربع؟ فبم تجيب؟

«قيمة الوقت» كيف تستثمر وقتك؟

«السؤال الصعب!» أجب عن السؤال. 

«األوقات» ما أصغر وحدة لقياس الزمن؟

«رأس المال» كيف يكون الوقت رأس 
المال؟

بإمكان  كان  لو  تخيل  «استعادتها» 
سيكون  الوقت «كيف  إعادة  اإلنسان 

تصرفه فى الحياة»؟

فى أثنـاء القـراءة
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من  مع  المعدودة  األيام  تلك  عمرك  من  المتبقى  كان  إذا  فكرت  هل 
ستقضيها؟ وكيف ستقضيها؟ ما األعمال التى ستسرع بفعلها؟ وما األمور 

ب بال إبطاء إلنجازها، أو إصالحها، أو تعديلها؟ التى ستهُ
ا من تفكيرك. إجابتك عن هذا السؤال ستضىء لك جانبًا مظلمً

ا بحاجة إلى مصالحته،  ستخبرك أن هناك عمالً يجب إنجازه، وصديقً
نٌ بغير أن تزورهم. مَ رَّ زَ وأقارب مَ

سيجعلك تنظر إلى أشياء مهمة تخشى أن تنتهى حياتك بدون إتمامها 
واالنتهاء منها.

الثانية  فى  الطوارئ  حالة  مواجهة  اعتاد  قد  منا  كثير  الشديد  لألسف 
ظل  فى  وتهمل  تضيع  أشياء  من  وكم  السماح،  فترة  خالل  أو  األخيرة، 

فوضى الحياة المؤلمة.
فسألته  كتاب،  تأليف  على  بعزمه  وأخبرنى  صديق  زارنى  يوم  ذات 

متى تبدأ؟
فأخبرنى أنه سوف يبدأ فى إنجازه بعد سنَتيْن!!
، وينفع الناس؟ فسألته. وهل هذا الكتاب مفيدٌ

فأجابنى: طبعا بكل تأكيد.
هذا  دام  ما  به،  تبدأ  أن  قبل  كاملتين  سنَتيْن  تنتظر  إذن  لماذا  له:  فقلت 

ا. ا ونافعً الكتاب مهمً
فقال اإلجابة الشهيرة: ألنه ليس لدَّ الوقت الكافى.

أسميه (سجن  فيما  الجميلة  م  هَ فِكرَ يُضيِّعون  لمن  آخر  نموذج  وهذا 
الوقت).

يؤجل مشاريعه، وفكره، ومهماته، ألنه ليس لديه الوقت الكافى وإلى 
أن يأتيه الوقت، هو فى انتظار دائم، وتأجيل مستمر.

الوسائل  بعض  اقترح  الوقت»  «سجن 
للقضاء على التسويف.

عالقتـك  عن  راض  أنت  هل  «أقارب» 
بأقاربك؟

التخلص  يمكنك  كيف  الحياة»  «فوضى 
من فوضى حياتك؟

إنجازه  تود  عمل  أول  ما  «إلنجازها» 
فى حياتك؟

تذكر  
إال  دهرك  من  ساعة  نقصت  ما 

بقطعة من عمرك.
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 الكلمـة والسـياق

ف معانى الكلمات التى تحتها خط. ارجع إلى معجمك وتعرَّ

 اقرأ وتذوق

أعد قراءة الدرس ثم تذوق التعبيرات الجميلة كالمثال:
 :رَّ السحاب رَّ مَ مُ يَ

تشبيه بليغ: حيث صور مرور الوقت بمرور السحاب.  

أضف لمعجمك

التحديق:المحدق
شدة النظر بالحدقة

قضاه وأفناهأباله
االنتهاء والفناءاالنقضاء

نفاسته
ا  سَ الشىء صار جيدً نَفُ

ا فيه والمراد  ومرغوبً
أهميته

تسرعتهب
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ا�نشطـة والتدريبـات
    االستماع  االستماع

باالشتراك مع زمالئك استمع للدرس ثم أجب عما يلى:   ١
ما الفكرة الرئيسة للدرس؟ أ 

لِّل على ذلك.  جعل الكاتب الوقت أنفس ما يملكه اإلنسان. دَ ب 
أجب عن السؤال الصعب الذ أثاره الكاتب. ـ  ج

أعد االستماع للفقرة الثانية من الدرس ثم أجب:   ٢
ما الدليل على اهتمام القرآن الكريم والسنة النبوية بالوقت؟ أ 

حدد من الفقرة الكلمات الدالة على المشاعر. ب 

  التحدث  التحدث

يتَ إللقاء محاضرة لطالب إحد المدارس عن أهمية الوقت فى حياتنا. فماذا تقول؟ عِ تخيَّل أنك دٌ   ٣
ا البطاقة التالية: وقف زميلُك متحدثًا عن أهمية الوقت، قيِّم حديث زميلك مستخدمً  ٤

الدرجةالمهارة
١٢٣

ينظر إلى المستمعين
يستخدم أساليب وعبارات تناسبهم

يراعى حالة المستمعين
يستخدم التعبيرات الجسدية بطريقة مقبولة  
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تعاون مع زميلك واقرأ الموضوع ثم أجب عما يلى:   ٥
استنتج الفكرة الرئيسة. أ 

حدد الكلمة المناسبة لهذا الموضوع. ب 
عالم اعتمد الكاتب فى توصيل فكرته للمتلقى؟ ـ  ج

  القراءة  القراءة

اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة التى تليها:   ٦
«لطالما سألنا أنفسنا: أين يمضى منا الوقت؟ ولماذا ال نجد منه ما يفى بواجباتنا وأعمالنا؟ فأحيانًا يبدو 
ا، إن  قَ منَّا، فنبقى أسر لإلحباط والندم، كم تمضى ساعات دون طائل حقً رِ األمر كما لو أن شيئًا سُ
ا أن ترتب أولوياتك وتضع لنفسك قائمة تتضمن خمسة  الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، عليك إذً
(من كتاب «جدد حياتك» للكاتبة شيريل ريتشارد سون) أمور تحتل صدر أولوياتك». 

تضمنت الفقرة حقيقة ورأيًا. وضح. أ 
إذا فكرت فى تحديد خمسة أمور تحتل صدر اهتماماتك، فما هذه األمور الخمسة؟ ب 

ر أعجبتك. د حياتك» واكتب أهم خمس فِكَ دِّ باستخدام شبكة المعلومات الدولية، ارجع إلى كتاب «جَ ـ  ج

   قواعــد لغـويـــة  قواعــد لغـويـــة
حاالت توكيد الفعل بالنون: اقرأ

جـبأ

  والله ألقضينَّ الوقت فيما
يفيد.

  على ألساعدنَّك  وحقك 
تنظيم وقتك.

  الطـالب ليتفـوقنَّ  باللـه 
المنظم وقته.

 .ليهتمنَّ أو (ليهتم) طارق بوقته
 .ال تهملنَّ أو (ال تهمل) واجبك
 .هل تعملنَّ أو (هل تعمل) على إنجاز أعمالك
 .أال تخبرنَّ أو (أال تخبر) أصدقاءك بجدول أعمالك
 .هالَّ تنفعنَّ أو (هال تنفع) الناس بأموالك
 .(تزول) ليت الفوضى تزولنَّ أو
 .(ينتشر) لعل النظام ينتشرنَّ أو
 .أخلصنَّ أو (أخلص) العمل

 .ينظم المجتهد وقته
 .والله لسوف أخطط لحياتى
 .تالله لن أهمل عملى
 .بالله ألقوم اآلن بواجبى
 .فاز المجتهدون
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الحـظالحـظالحـظ

أ جاءت مضارعة، ولحقت هذه األفعال نون، كما أن هذه األفعال جاءت  األفعال فى أمثلة المجموعة   
ا لقسم، واتصلت بالم القسم، وجاءت مثبتة، ودالة على االستقبال. جوابً

ب جاءت مضارعة فى األمثلة السبعة األولى، وسبقت على الترتيب بما يدل  األفعال فى أمثلة المجموعة   
على الطلب (الم األمرـ  ال الناهيةـ  االستفهامـ  ما يدل على العرضـ  ما يدل على التحضيض ـ ما يدل على 
التمنى ـ ما يدل على الترجى) وفى المثال الثامن جاء الفعل لألمر. وقد جاءت هذه األفعال مرة متصلة 

بالنون ومرة أخر بدون النون.
جـ جاءت مضارعة فى األمثلة األربعة األولى، ففى المثال األول لم يسبق الفعل بما  األفعال فى المجموعة   
ا لقسم. وفى المثال الثانى فُصل بين الفعل والم القسم بفاصل هو (سوف)،  يدل على الطلب وليس جوابً
وفى المثال الثالث جاء الفعل منفيًا، وفى المثال الرابع دل الفعل على الحال، أما المثال الخامس فجاء 

الفعل ماضيًا.

االستنتاجاالستنتاجاالستنتاج

دةً مفتوحة وتسمى نون التوكيد الثقيلة، أو ساكنة  دَّ شَ أوالًأوالً:: يؤكد الفعل المضارع بنون التوكيد، وقد تكون مُ
وتسمى نون التوكيد الخفيفة، ولتوكيد المضارع بالنون أحكام هى: 

 .ا لقسم، متصالً بالم القسم، مثبتًا، داالً على االستقبال يجب توكيد المضارع بالنون إذا كان جوابً
  يجوز توكيد المضارع إذا سبق بما يدل على الطلب (األمرـ  النهىـ  االستفهامـ  العرضـ  التحضيض ـ

التمنى ـ الترجى).
 .يمتنع توكيد المضارع إذا فقد شرطًا من شروط وجوبه ولم يدل على طلب

ا. فعل األمر يجوز توكيده بالنون دائمً ثانًياثانًيا::

.الفعل الماضى ال يؤكد بالنون ألن زمنه قد انتهى، وإنما يؤكد بوسائل أخر ثالًثاثالًثا::

افتح صفحة المحادثة على حسابك اإللكترونى، ثم تصفح ما كتبه زمالؤك، وحدد مد تطبيقهم 
ن مالحظاتك فى مفكرتك الخاصة لتستفيد منها عند كتاباتك. لحاالت توكيد الفعل بالنون، ثم دوِّ
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بالتعاون مع زميلك:   ٧
.ا مرة أخر ضع كل فعل من األفعال اآلتية فى جملة مفيدة، واجعله واجب التوكيد مرة، وممتنعً أ 

(يجتهد ـ ينجز ـ يهتم ـ يسمو ـ يسعى)
بيِّن حكم توكيد الفعل فى الجمل التالية مع بيان السبب: ب 

قوله تعالى: نثä Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À    ¿   ¾    ½ ¼  »  ºمث سورة الحجرات.  ١
والله لن أقصر فى أداء واجبى.  ٢
وحده ينفع  العلم  تحسبن  ــَخــالِقال  ـــه بِ ْج ربُّ ــم ُيــَتــوَّ مــا ل  ٣

قوله تعالى: نثÖ Î   Í  Ì  Ë  Ê  É  Èمث سورة إبراهيم.  ٤

علِّق على الصورة التالية بخمس جمل تشتمل على أفعال مؤكدة بالنون.   ٨
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أهداف الدرس

ا على أن: فى نهاية هذا الدرس ينبغى أن تكون قادرً
 .تنقح الفكر المسموعة للوصول ألفضلها
 .(أدوات الشرط) تستخدم أدوات الربط
 .تستنتج ما تحمله الرموز البصرية من قيم وفكر
 .تحدد الغرض البالغى للنص
 .تحدد مضامين العمل األدبى من النص
 .تحدد اتجاهات النص األدبى
 .تحدد عناصر البناء الفنى من النص األدبى
 .تربط النص بقضايا عصره وبيئته
 .تستنتج الحقائق األسلوبية للشاعر من النص
 .تتعرف مفهوم الجناس

القضايا المتضمنة 

  .التسامح والتربية من أجل السالم

المهارات
القراءة الجهرية ـ فهم المقروء ونقد المسموع ـ 

الطالقة ـ المرونة ـ االستنتاج ـ االستنباط

الدرس الثانى

شعر: (حسان بن ثابت) * سبيل الرشاد

 .بعد قراءتك عنوان النص حدد القيم التى يمكن أن يتضمنها النص
 .ر التى يتناولها النص كَ انظر إلى الصورة وتوقع أهم الفِ

تمهيـد: تمهيـد: 
تجلت القيم النبيلة فى رسول اللهـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  فقد كان رءوًفا بالمؤمنين رحيًما بهم، 
وامتدت رحمته إلى الحيوان، وعندما انتقل إلى الرفيق األعلى لم يتوقف الشعراء 

عن ذكر محاسنه كما فى أبيات حسان بن ثابت.

كتب  أحد  عن  المكتبة  فى  ابحث 
عن  مقاالً  واكتب  النبوية،  السيرة 
مواقيت تدل على رحمة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

*  حسان بن ثابت األنصار: من الشعراء المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية واإلسالم، اشتهر بمدحه 
الغساسنة، ولما دخل فى اإلسالم وقد قال هذه  القصيدة فى رثاء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يذرف فيها العبرات 

على قبره، وقد أوقف شعره على الدفاع عن الدين والرد على خصومه، توفى سنة ٥٤ هـ.

فكر وابحث:
 من الشاعر المخضرم؟
  اذكر شعراء مخضرمين غير حسان

ابن ثابت.
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النـصالنـصالنـص

ومعهُد لــلــرســوِل  ـــٌم  رْس مدُبِطيْبةَ  وتهْ الــرســوُم  تعُفو  وقــد  منيٌر 

ُجهَدها العيُن  تذرُف  وقوًفا  أحمُدأطالْت  فيه  الــذى  القبر  طللِ  على 

وُبوركْت الرسوِل  قبَر  يا  دَُفُبورِْكَت  المسدَّ الرشيد  فيها  ثــوى  ــالٌد  ب

جاهًدا الحقَّ  يهديهُم  لهم  ــاٌم  َيْسَعُدواإم يطيعوُه  إن  صدٍق  ُمَعلُِّم 

ُعْذَرهم يقبُل  ت  الَّ الــزَّ عن  وٌ  فُ أْجَوُدعَ بالخير  فاللُه  ُيْحِسُنوا  إن  و

الُهدَى عن  َيحيُدوا  أن  عليه  حريٌص على أن يستقيُموا ويهتدواعزيٌز 

َجناَحُه ُيثنِّى  ال  عليهم  َيْمَهُدَعطوٌف  و عليهم  َيحُنو  كنفٍ  إلــى 

لى وِ عْ وأَ بالدموع  عليه  ُيوَجُدَفُجوِدى  الدهَر  ِمثلُُه  ال  الذى  لفقِد 

محمٍد مثَل  الماُضون  َفــَقــَد  ُيْفَقُدومــا  القيامِة  حتى  ِمــْثــلُــُه  وال 

 الكلمـة والسـياق

ف معانى الكلمات التى تحتها خط. ارجع إلى معجمك وتعرَّ

تحليل النصتحليل النصتحليل النص

بيئة النص: أوالًأوالً::
ينتمى هذا النص إلى عصر صدر اإلسالم، وهو يؤكد حب الصحابة 
وعن  اإلسالم  عن  للدفاع  إبداعه  الشاعر  ه  وجَّ حيث  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ  للرسول 
الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ حتى أطلق عليه (شاعر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص). والشاعر هنا متأثر 

بفقد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
الشرح: ثانًياثانًيا::

يبدأ الشاعر قصيدته بالوقوف على األطالل، وإن اختلفت األطالل 
وبكاء  بالغزل  قصائدهم  بدء  الجاهلية  فى  الشعراء  اعتاد  فقد  ـ  هنا  ـ 

الديار والوقوف على آثار ديار المحبوبة.

أضف لمعجمك

المراد تبلى وتفنىتهمد

طلل
بقايا  من  ا  شاخصً بقى  ما 
والمراد:  ونحوها  الديار 
الرسول  قبر  من  ظهر  ما 

والجمع أطالل

دُ الموفق للصواب والقصد المسدَّ
من القول والعمل

جانبكنف
أ ارفعى صوتك بالبكاءأعولى

: جاءت مجرورة وعالمة جرها  بِطيْبةَ
الفتحة. هل تعرف السبب؟ 

لعفو  أمثلة  اذكر  الزالت:  عن  وٌ  فُ عَ
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. استعن بمعلمك.

فى أثنـاء القـراءة

بيئة النص:
 ابحث فى الشبكة الدولية عن إحد
صفحات النقد العربى عن العالقة بين 
البيئة والنص. واعرضها على معلمك.
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ا إلى أن هذا القبر  والشاعر هنا يقف على قبر الرسولـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  باكيًا، مشيرً
ا أن  قد ضم داخله جسد النبى ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ الطاهر، ويدعو لقبره بالبركة، مؤكدً
البالد أو األماكن التى حلَّ بها الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قد حلَّت بها البركة والخير 

والنماء. 
ثم يقول فى عاطفة صادقة وحب حقيقى، إن الرسولـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  إمام الخلق 
يهديهم إلى الحق والصدق، والسعادة فى طاعته، وهو عفو كريم حريص 
على هداية قومه، ويحزن إن مالوا عن طريق الهد، وقد شمل عطفه جميع 
الخلق، ويطلب الشاعر من عينيه أن تبكيا لفقد النبى ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ الذ ال مثيل 

له، فلم يفقد الماضون مثله ولن يُفقد مثله حتى يوم القيامة.

التذوق ثالًثاثالًثا::
لمحة بالغية:

الجنـاس

نا علم البالغة إلى ثالثة علوم: البيان والمعانى والبديع،  مْ سبق أن قسَّ   ١
لكل علم صوره وأساليبه . ودرسنا من علم البديع (الطباق والمقابلة) 
واآلن ندرس (الجناس) وإليك بعض األمثلة التى توضح هذا اللون 

من البديع:
قال أبو تمام*: أ 

الُكتِب أنباًء من  ه الَحدُّ بين الِجدِّ واللَّعِبالسيُف أصدُق  فى َحدِّ

والريِببِيُض الَصفائِح ال سوُد الَصَحائِف فى الشِك  َجالُء  ُمُتونِِهن 

وقال واصل بن عطاء* فى خطبته: ب 
«... عال الله عن صفات كل مخلوق، وتنزه عن شبيه كل مصنوع،   

فال تبلغه األوهام وال تحيط به العقول وال األفهام...).

وقال ابن المقفع*: «فإنما مروءة الرجل إخوانه وأخدانه». ـ  ج
قال بشار بن برد*: د 

ــْم أنَ لم  ولكْن  ليلِى  َيطُل  أَلملم  طَيُف  الَكرى  عنِّى  ونفى 

«يدعو لقبره بالبركة». ابحث عن صيغ 
لآلخرين،  والرحمة  بالبركة  الدعاء 

واعرضها على معلمك وزمالئك.

ابحث فى موسوعة الشعر العربى عن 
وتخير  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  مدح  فى  قصائد 
أفضلها وألقها أمام زمالئك، وتناقش 

معهم فيما اشتملت عليه من قيم.

الثقافة  فى  السيف  أسماء  تعددت 
العربية. ابحث عنها واذكر رأيك.

واصل  حذيفة  أبو  هو  عطاء:  بن  *  واصل 
 البصر للحسن  ا  تلميذً كان  عطاء  ابن 
وله خطبة شهيرة تجنب فيها حرف الراء. 

توفى عام ١٨١ هـ بالمدينة المنورة.

*  ابن المقفع: أبو محمد عبد الله بن روزبه 
وهو مفكر فارسى، اعتنق اإلسالم وتعلم 
ودمنة،  (كليلة  أعماله  ومن  العربية. 
واألدب الصغير واألدب الكبير). وتوفى 

سنة ١٤٢ هـ.

*  بشار: هو بشار بن برد العقيلى توفى سنة 
الشعراء  إمام  مطبوع،  شاعر  ـ .  ١٦٧ ه
الدولتين  مخضرمى  ومن  المولدين 
منذ  أعمى  وكان  والعباسية،  األموية 

والدته. وكان أبوه فارسيا.

*  أبو تمام (١٨٨-٢٣٥ هجرية/٨٠٣-٨٤٥م): 
الطائى  الحارث  بن  أوس  بن  حبيب  هو 

وأحد رواد الشعر فى العصر العباسى.
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وقال ابن الرومى يرثى ابنه: ـ  ه
وعيَدَها المنايا  فيه  أنجَزْت  وأخلَفت اآلماُل ما كان من وعِدلقد 

التـوضيـــح:التـوضيـــح:

أ في بيت أبى تمام األول كلمتين متحدتين فى  تأمل األمثلة تجد فى المثال 
د)، فاتفقت الكلمتان فى  د وحَ نوع الحروف وعددها، وترتيبها وضبطها هما (حَ
كل شىء واختلفتا فى المعنى، فكلمة (حد) األولى تعنى حد السيف أما الثانية 
ا، فإن اختلفت الكلمتان فى أمر من األمور  ا تامً ل، وهذا يسمى جناسً فتعنى الفَصْ
ا، كما فى البيت الثانى ألبى تمام (الصفائح  ا ناقصً األربعة السابقة يسمى جناسً
بين  ا  أيضً ا  ناقصً ا  جناسً نجد  واصل  خطبة  فى  ب  المثال  وفى  والصحائف)، 
جـ فى قول ابن المقفع (إخوانه وأخدانه) والمثال  (األوهام واألفهام) وفى المثال 
الرومى: (وعيد  ابن  بيت  فى  هـ  المثال  ا  وأخيرً وأَلَم)  بشار: (أَنَم  بيت  فى  د 

ا لما بين الوعيد والوعد من تضاد. ووعد). وهذا المثال يحتو على طباق أيضً
االستنتاجاالستنتاجاالستنتاج

هو تماثل الكلمتين فى المبنى واختالفهما فى المعنى.الجناس

الجناس

تام

ما اتفق فيه اللفظان فى 

أمور أربعة هى:

غير تام

ما اختلف فيه اللفظان فى 

واحد من األمور األربعة.

  يعطى الكالم

جرًسا موسيقيًا.
  يقوى اإلدراك

بالمعنى المقصود.
  يزيد المعنى حسنًا بما ينطوى

عليه من مفاجأة تثير الذهن.

  يجذب انتباه المتلقى؛ ليصل إلى

الفرق بين اللفظتين المتماثلتين 

أو المتشابهتين فى المبنى 

والمختلفتين فى المعنى.

من أسرار الجمال فى الجناس

شكلهانوع الحروف ترتيبهاعددها

يجب أن يكون الجناس، ونابًعا من طبيعة المعانى التى يعبر عنها األديب 
وليس متكلًفا مسموًعا.

ر َفكِّ
«اللغة كالكائن يحيا باالستخدام 

ويمرض ويموت باإلهمال».

ما مدى صحة هذا الرأى؟

ر َفكِّ
«اللغة كالكائن يحيا باالستخدام 

ويمرض ويموت باإلهمال».

ما مدى صحة هذا الرأى؟

ر َفكِّ
التمـاثل  على  الجنـاس  يقـوم 
ويقوم الطباق على االختالف. 

فماذا تستنتج؟

ر َفكِّ
التمـاثل  على  الجنـاس  يقـوم 
ويقوم الطباق على االختالف. 

فماذا تستنتج؟

*  ابن الرمى: أبو الحسن على بن العباس 
العصر  شعراء  من  شاعر  جريح.  بن 
العباسى، ولد فى بغداد، تنوعت أشعاره 
بين المدح والهجاء والفخر والرثاء وله 

ديوان شعر مطبوع.

قرأت لك
على  اللغوى  اإلبـــداع  نهض 
الموسيقى كما فى الشعر وكثيـر 
ونهـض  النثـرية،  الفنـون  من 
كأحد  بالموسيقى  النفسى  العالج 

الحديثة. االتجاهات 
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من جماليات النص: رابًعارابًعا::
األساليب: أ 

 .قول الشاعر (يا قبر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص) أسلوب نداء إلظهار الحب
  وقوله (إن يطيعوه يسعدوا) أسلوب شرط يبين أن السعادة فى الدنيا

واآلخرة مشروطة بطاعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص . وفى قوله (جود ـ أعولى) 
ا على الحزن الشديد.. إلخ. أمران يفيدان الحث على البكاء تعبيرً

إلى  يهدف  ال  فالشاعر   ،الخبر األسلوب  األبيات  على  ويغلب   
اإلثارة والمتعة، ولكن يقرر صفات حقيقية اتصف بها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

الخيال والتصوير: أعد قراءة النص واكتشف أسرار جمال تعبيراته. ب 
  ا تذرف العين جهدها) استعارة مكنية شخَّص تأمل قوله (أطالت وقوفً

فيها العين وجعلها تقف حزينة باكية بغزارة على قبر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
  فيها جعل  مكنية،  استعارة  وأعولى)  بالدموع  عليه   وقوله (فجود

ا يسمع األمر ويستجيب له، وفى هذا تشخيص يقرب  العين شخصً
المعنى ويوضح مد حزن الشاعر.

  كناية عن حب الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ (عزيز عليه أن يحيدوا عن الهد) وقوله
ألصحابه وقومه وخوفه عليهم من العذاب إن انحرفوا عن الطريق المستقيم. 

  ~   } نث|   تعالى:  قوله  من  مأخوذ  والمعنى 
  §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے  

¨    ©  ª  » مث سورة التوبة.

سمات أسلوب الشاعر: خامًساخامًسا::
  أسلوبه سهل واضح يشف عن تأثر بقيم اإلسالم ومبادئه، وتأثره بالقرآن

الكريم فى ألفاظه ومعانيه.
 .الصور الخيالية قليلة، ولكنها معبرة عن فكرة الشاعر، ومتسقة مع عاطفته
  الكريم القرآن  من  الجديد  بالمعجم  وألفاظه  صوره  فى  الشاعر  تأثر 

والهد النبو وقيم اإلسالم ومبادئه.
مالمح شخصية الشاعر: سادًساسادًسا::

 .العاطفة، شديد اإلدراك لعظمة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مؤمن، قو
  . ذو موهبة متميزة فقد كان يقول الشعر ارتجاالً

اكتشف أسرار األساليب فى القصيدة 
وناقشها مع معلمك.

أل

مستعينًا بما درسته فى البالغة ابحث 
مع  وناقشها  االستعارية  الصور  عن 

معلمك وزمالئك.

ابحث عن أبيات شعرية قيلت ارتجاالً 
واعرضها على معلمك وزمالئك.
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أثر البيئة فى النص: سابًعاسابًعا::
  ،ا بالجاهليين البدء بالوقوف على األطالل وبكاء الديار وذكر الرسوم تأثرً

فقد عاصر الجاهلية واإلسالم.
لمحة أدبية: ثامًناثامًنا::

فإن  تالحظ  وكما  الرثاء،  وغرضه  اإلسالم،  صدر  لعصر  النص  ينتمى 
الشاعر قد تأثر فى موضوعه وألفاظه وتراكيبه وصوره باإلسالم، وهكذا 
ا باإلسالم فى أغراضه وألفاظه وتراكيبه  كان الشعر فى صدر اإلسالم متأثرً

وأساليبه وصوره.
الكريم  بالقرآن  اإلسالم  صدر  عصر  فى  ونثره  شعره  األدب  تأثر  وقد 

والحديث النبو الـشريف.
سمات الشعر فى عصر صدر اإلسالم:

وقد تميز الشعر فى صدر اإلسالم بسهولة ألفاظه والبعد عن األلفاظ 
الموغلة فى الغرابة، وشعر حسان فى مدح الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ورثائه دليل 
على ذلك، وقد بقيت أوزان الشعر وأخيلته ونظام القصيدة على ما هى 
عليه فى العصر الجاهلى. أما معانى الشعر فقد اختار الشعراء المعانى 
التى تتفق مع روح اإلسالم. هذا وقد تعرض الشعر فى صدر اإلسالم 

ل لألسباب التالية: لفترة من التغيُّر والتحوُّ

انشغال العرب بالفتوحات

انبهار العرب ببالغة القرآن

محاربة اإلسالم للعصبيات

معارضة اإلسالم للغزل الفاحش

تحريم اإلسالم للخمر

معارضة اإلسالم للهجاء القبلى

سقوط منزلة الشعراء المتكسبين بالشعر

أهم أسباب تعرض 
الشعر فى صدر 

ا%سالم للتغير 
والتحول:

معار

سقوط منز

أهم أسباب تعرض
الشعر فى صدر 

ا%سالم للتغير 
والتحول:

أضف لمعلوماتك أضف لمعلوماتك 
عن  األدبيـة  العصـور  تختلف 

العصور التاريخية.

الدوليـة  الشبكـة  فى  ابحـث 
للمعلومات عن الفرق، وتناقش 

مع زمالئك فيما توصلت إليه.

تذوق:
العربى  الشعر  موسوعة  فى  ابحث 
على الشبكة الدولية للمعلومات عن 
اإلسالم  صدر  عصر  فى  القصائد 
اختيارك  ا  مبررً أفضلها،  وتخير 

واعرضه على معلمك وزمالئك.

ابحث فى الشبكة الدولية عن موقف 
اإلسالم من الشعر وتناقش مع معلمك 

وزمالئك فيما توصلت إليه.



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٥٠

ا�نشطـة والتدريبـات
    االستماع  االستماع

استمع إلى النص ثم استنتج فكرته الرئيسة.   ١
استمع إلى األبيات الثالثة األولى من النص من معلمك ثم أجب:   ٢

هات ما يلى فى جمل من تعبيرك: أ 
معهدمرادف

الرسوممفرد

ثوىمضاد

هـات

ما الرسم؟ وبم وصفه الشاعر؟ ب 
عالم يدل قول الشاعر (بوركت بالد ثو فيها الرشيد)؟ ـ  ج
ما نوع األسلوب فى قول الشاعر (وقد تعفو الرسوم)؟ د 

  التحدث  التحدث
وأدوات  البديعية  المحسنات  استخدام  مع  اإلسالم،  صدر  شعراء  أحد  عن  المدرسية  اإلذاعة  فى  تحدث    ٣

الشرط فى تعبيراتك.

  القراءة  القراءة

اقرأ البيت األول فى النص، ثم حدد الرموز البصرية فيه والقيم التى تدل عليها.  ٤
اقرأ األبيات ثم أجب:  ٥

جاهًدا الحق  يهديهم  لهم  ــام  يسعدواإم يطيعوه  إن  صــدق  معلُم 

عذرهم يقبل  الـــزالت  عــن  أجودعفو  بالخير  فالله  يحسنوا  إن  و

الهدى عن  يحيدوا  أن  عليه  حريص على أن يستقيموا ويهتدواعزيز 
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عزيزمعنىأ 

حريصجمع

يحيدوامضاد

هات

ا أدبيًا. اشرح األبيات شرحً ب 
ما سبيل السعادة؟ ـ  ج

ا)؟ ما الجمال فى قول الشاعر (إمام لهم يهديهم الحق جاهدً د 
اذكر أهم خصائص األدب فى عصر صدر اإلسالم. ـ  ه

بالتعاون مع زميلك أثناء حصة المكتبة ارجع إلى ديوان حسان بن ثابت، واطلع على القصيدة كاملة وحدد   ٦
مالمح شخصية الشاعر وأثر البيئة فيها وأهم القيم التى اشتملت عليها.

اقرأ ثم حدد الجناس وسر جماله فيما يلى:    ٧
قال الشاعر:

َرونقُه شيَئْين  فى  َيظهُر  عروالحسُن  الشَّ من  بيت  أو  عر  الشِّ من  بيت 

د معنى ما تحته خط: فروق لغوية: ارجع إلى المعجم وحدِّ   ٨
الرجل عزيز فى قومه أ 

الماء عزيز فى الصحراء ب 
ماذا كان يحدث إذا...    ٩

لم يدخل حسان بن ثابت فى اإلسالم؟ أ 
لم يطع الناس الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟ ب 

اذكر ما أعجبك وما لم يعجبك فى هذا النص.   ١٠
باالستعانة بالشبكة الدولية للمعلومات، ابحث عن القيم الجمالية فى قصيدة حسان بن ثابت التى درستها.   ١١
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 :انظر إلى الصورة وتوقع موضوع الدرس

تمهيـد: تمهيـد: 
يرسم الرسولـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  فى هذه الخطبة معالم طريق الفضيلة ويضع دستورًا لحياة 
كريمة ينعم بها من اعتصم بمبادئ هذا الدستور وقوانينه والخطبة تبرز لنا هذه 

المبادئ والقيم التى قوامها الحق والخير والعدل.

أهداف الدرس

ا على أن: فى نهاية هذا الدرس ينبغى أن تكون قادرً
 .تحدد الفكرة الرئيسة للخطبة
 .تحدد بنية الخطبة
 .تفرق بين الخطبة والوصية
 .الحديث فى ضوء التغذية الراجعة تغير مجر
 .تقترح أكثر من عنوان للنص
 .تميز االدعاء من الحقيقة فيما تقرأ
 .تحدد الخصائص األسلوبية للرسول ملسو هيلع هللا ىلص
 .تحدد الغرض البالغى للنص
 .تربط النص بقضايا العصر
 .تكتب عن المشكالت اإلنسانية المعاصرة
 .تتعرف مفهوم التورية وقيمتها الفنية
 .تستنتج خصائص الخطبة فى صدر اإلسالم

القضايا المتضمنة 

 .الوعى القانونى بحقوق اإلنسان
  .الحقوق والواجبات

المهارات
التصنيف ـ االستنتاج ـ حل المشكالت

من الهدى النبوى فى خطبة الوداع
الدرس الثالث

إلى  التوصل  فى  زمالئك  مع  تعاون 
نهى  التى  المذمومة  العادات  بعض 

الرسول ــ ملسو هيلع هللا ىلص ــ عنها.

هل تعلم؟
السنة  فى  كانت  الــوداع  خطبة 

العاشرة من الهجرة.
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النـصالنـصالنـص
قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص:

من  باللِه  ونعوذ  إليه،  ونتوب  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  للِه  «الحمد 

له، ومن يضلل  اللُه فال مضل  أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد  شروِر 

فال هادى له، وأشهد أن ال إله إال اللُه وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا 

عبده ورسوله. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على العمل بطاعته، 

وأستفتح الله بالذى هو خير.

ال  لَعلِّى  أدرى  ال  فإنى  لكم؛  أبيِّْن  منى  وا  عُ اسمَ الناُس!  أيها  بعد،  أما 

ألقاكم بعد عامى هذا فى موقفى هذا. أيها الناس! إن دماءكم وأموالكم 

َتلَْقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا فى  أن  إلى  عليكم حراٌم  وأعراضكم 

شهركم هذا فى بلدكم هذا. أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد! فمن كانت عنده 

أول  وإن  موضوع،  الجاهلية  ربا  إن  ائتمنه عليها. و إلى من  أمانة فليؤدها 

إن  إن دماء الجاهلية موضوعة، و ا أبدأ به ربا العباس بن عبد المطلب، و ربً
إن مآثر  أول دم أبدأ به دم عامِر بن ربيعَة بن الحارِث بن عبد المطلب، و

د ما ُقِتل  دٌ وِشْبُه العَمْ وَ قاية. َوالَعْمُد قَ دانة والسِّ الجاهلية موضوعة، غير السِّ

بالعصا والحجر وفيه مائة بعير، فمن زاد فهو من الجاهلية.

أيها الناس! إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكنه قد رضى 

إنما  الناس!  أيها  أعمالكم.  من  َتْحِقرون  فيما  ذلك  سوى  فيما  يطاع  بأن 

وُيَحرُمونه  ُيحلُّونه عاًما  الذين كفروا  به  ُيَضلُّ  الكفر  النَِّسىُء زيادٌة فى 

الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق  إن  الله؛ و ليواطئوا عدة ما حرم  عاًما 

إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهًرا فى كتاب  الله السموات واألرض، و

الله يوم خلق السموات واألرض، منها أربعٌة ُحُرم، ثالثٌة متواليٌة وواحد 

َفْرٌد: ذو القعدة وذو الِحجة والُمحرم ورجٌب بين ُجمادى وشعبان. أال هل 

بلغت، اللَهم فاشهد!

أيها الناس! إنما المؤمنون إخوة، وال يحلُّ لمؤمن ماُل أخيه إال من طيب 

يضرب  َترِجُعنَّ بعدى كفاًرا  اللهم فاشهد! فال  نفس منه. أال هل بلغت؟ 

بعُضكم رقاَب بعٍض، فإنى قد تركُت فيكم ما إن أخذُتْم به لن تضلُّوا؛ كتاب 

الله وسنة نبيه، أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد!

اجعل الخطاب فى (اسمعوا) للمفرد 
والجمع بنوعيه. 

 ابحث مع زمالئك عن المعنى اللغو
لكلمة (عليكم). 

ربا  به  أبدأ  ا  ربً أول  (وإن  عالقة  ما 
العباس بن عبد المطلب) بما قبلها. 

من  أكثر  فى  كلمة (ضرب)  استخدم 
جملتين بحيث يكون لها معان مختلفة. 

وما  الناس)؟  (أيها  فى   المناد من 
قيمة تخصيصه بالنداء.

وا  قُ لْ و (تُ ربكم)  ا  وْ قَ لْ بين (تَ الفرق  ما 
بأنفسكم)، وبين (يواطئوا ويطؤوا).

تكـرار  سـبب  زمـالئك:  مع  ناقش 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص (اللهم فاشهد).

ناقـش زمـالءك فى تأثيـر الربا على 
االقتصاد.

فى أثنـاء القـراءة
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أباكم واحد، كلكم آلدَم وآدُم من  إن  الناس! إن ربكم واحد و أيها 

أتقاكم، وليس لعربى على عجمى فضل إال  الله  تراب، إن أكرمكم عند 

بالتقوى أال هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: فليبلغ الشاهُد الغائَب!»

خطبة 
الوداع

سميت خطبة الوداع بهذا االسم ألن النبى ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ألقاها يوم 

عرفة من جبل الرحمة وقد نزل الوحى مبشًرا باكتمال الدين 

وتمام النعمة على الناس وتوفى الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بعدها.

 الكلمـة والسـياق

ف معانى الكلمات التى تحتها خط. ارجع إلى معجمك وتعرَّ

تحليل النصتحليل النصتحليل النص

بيئة النص: أوالًأوالً::
جاهد الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ إلرساء دعائم الدين اإلسالمى، وعندما اكتمل 
الدين ووضحت معالمه قام الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بإلقاء خطبة الوداع ليلخص 

فيها تعاليم اإلسالم ومنهجه.

الشرح: ثانًياثانًيا::
 ا من الهد المتأمل فى الخطبة يجدها وثيقة كاملة جامعة تضمنت كثيرً
النبو فى عبارات قننت الحقوق المدنية واالجتماعية لألمة اإلسالمية، 
إن أباكم واحد.  والمساواة، (إن ربكم واحد و األخوة  مبدأ  إقرار  ففيها 
كلكم آلدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم)، وفيها ثورة ناسخة 
ألعراف الجاهلية، (فربا الجاهلية موضوع، ودماء الجاهلية ومآثرها كلها 

موضوعة).

ا متساوون،  وفى خطبتهـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  إقرار مبدأ األخوة بين الناس، فالناس جميعً
ا  مَّ تصبح الخطبة دستورً ال فضل لعربى على عجمى إال بالتقو، ومن ثَ
ا شامالً؛ إذ كانت كلماتها وما تزال هداية لإلنسان رغم تعاقب القرون  عامً

واختالف البيئات، وتمايز األجناس والقوميات.

أضف لمعجمك

ساقط ال حساب عليهموضوع
القصاصالقود
ابالعمد القتل عمدً

هل تعلم؟
بين  التفريق  معيار  التقوى  أن 
الناس، وأن النسىء زيادة فى الكفر.

ابحث عن العالقة:
الحقوقيين  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ  الرسول  سبق 
والمنظمات العالمية التى نادت بحقوق 
التحيز  بعدم  المناداة  فى  اإلنسان 
فى  ابحث  اإلنسانية.  الكرامة  واحترام 
يؤكد  عما  للمعلومات  الدولية  الشبكة 
ذلك. واعرضه على معلمك وزمالئك.

ر َفكِّ
هل ترى فرًقا بين تعاليم اإلسالم 
المعـجم  فى  ابحـث  ـ  ومنهجـه 
لتعرف الفرق بين التعاليم والمنهج.

ر َفكِّ
هل ترى فرًقا بين تعاليم اإلسالم 
المعـجم  فى  ابحـث  ـ  ومنهجـه 
لتعرف الفرق بين التعاليم والمنهج.
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التذوق: ثالًثاثالًثا::
لمحة بالغية:

التوريـة
اقرأ:   ١

قال الشاعر: أ 
ِفراِقهم يــوم  هَد  الشَّ إنَّ  َيِطيُبللَِّه  َكْيَف  َفالصْبُر  لِى  لذَّ  ما 

وقال األخطل الصغير: ب 
الظََما ــن  ِم َيــْشــُكــو  ــَف  ــْي ــوْنَك ــُي ــُع ــــُه َهــــِذه ال ــــْن لَ َم

وقال حافظ إبراهيم مداعبًا شوقى: ـ  ج
َولَْوَعٌة نَاٌر  وَق  الشَّ ِإنَّ  اليوَم بارًداَيقولُون:  أَْصَبَح  َبال َشْوِقى  َفَما 

الحـظالحـظالحـظ
وأن  محبوبته،  فراق  يوم  حالته  يصور  الشاعر  أن  تجد  األول:  المثال   
الفراق  أثر  من  يحسه   الذ المر  يطيب  فكيف  ا  لذيذً يصبح  لم  الشهد 

فكلمة (الصبر) لها معنيان:
معنى قريب غير مقصود، وهو النبات المر مقابالً للشهد الحلو، والمعنى   
البعيد المقصود هو مصدر صبر وهو قوة التحمل؛ ألن الشاعر فى مقام 
فراق، والتورية تولد نشاطًا فى الذهن تبعثه على التأمل وإعمال الفكر 

فى الكالم وداللته اللغوية والشعورية من خالل السياق والقرائن.
المثال الثانى: يتغزل الشاعر فى محبوبته ذات العيون الجميلة، فكلمة   

(العيون) لها معنيان:
القريب غير المقصود وهو ينابيع الماء، والمعنى البعيد وهو المقصود   

وهو عيون الفتاة التى يتغزل فيها.
المثال الثالث: يريد حافظ أن يقول: إن الشوق نار ولوعة ولكنه يتعجب   

من نفسه، حيث إن شوقه بارد، فكلمة (شوقى) لها معنيان:
معنى قريب وهو تشوقه وميله لمحبوبته وهذا غير مقصود، ومعنى بعيد   

هو المقصود هو الشاعر أحمد شوقى.

أكثر  فى  «عين»  كلمة  ضع 
من جملة بحيث تؤدى معانى 

كثيرة.

أكثر فى  «عين»  كلمة  ضع 
من جملة بحيث تؤدى معانى

كثيرة.

ر َفكِّ
من  منعت  لــمــاذا  «ينابيع» 

الصرف؟.

ر َفكِّ
من  منعت  لــمــاذا  «ينابيع» 

الصرف؟.

البالغة  كتب  من  كتاب  إلى  ارجع 
وابحث عن معنى كلمة «تورية».
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االستنتاجاالستنتاجاالستنتاج

التورية

بعيدقريب

ذكر لفظة ذات معنيين

مقصودغير مقصود

 ١

التورية تدل على: ثراء اللغة فى دالالت األلفاظ.  ٢
سر جمالها: أنها تبعث على التفكير وتنشط الذهن إذا جاءت طبيعية   ٣
غير متكلفة، ولم تكن مجرد لعب باأللفاظ دون طائل فى أداء الفكر 

والتعبير عن المشاعر.

من جماليات النص: رابًعارابًعا::
بداية  فى  متجاورتين  جملتين  كل  نهايات  اتفاق  الحظ  الموسيقى:  أ 
ا موسيقيا تستريح له األذن وتطرب له  الخطبة تجد أنها تُحدث جرسً
النفس وهذا لون بديعى يطلق عليه (السجع) ومن أمثلته فى الخطبة: 

لَّ له ـ فال هادَ له)، (عامى هذا ـ فى موقفى هذا). ضِ (فال مُ
الطباق: أعد قراءة النص وحدد الكلمات التى بينها طباق مثل (مضل ـ  ب 

هاد)، (أحل ـ حرم).
وتأمل الجمل التى بينها مقابلة (من يهد الله فال مضل له ـ من يضلل فال   
ا) وضح كيف أن الطباق والمقابلة  اـ  يحرمونه عامً هاد له)، (يحلونه عامً

يؤكدان المعنى ويوضحانه.
األساليب:  ـ  ج

  الحظ تنوع األساليب فى الخطبة للداللة على تنوع المعانى وتباين
المعنى  تؤكد  مجملها  فى  وهى  أسلوب،  كل  يتناولها  التى  القضايا 

وتثير القارئ وتجذب انتباهه.

فى  الموسيقية  ــرار  األس اكتشف 
الخطبة وناقشها مع معلمك.

هل تعلم؟
أن المحسنات البديعية نوعان: 

١  محسنات تعطى جرًسا موسيقيًا 
له  وتستريح  النفس  له  تطرب 

األذن مثل:
  (السجع والجناس والتصريع 

فى الشعر).

٢  محسنات تبرز المعنى وتؤكده 
وتوضحه مثل:

(الطباق ـ المقابلة).  

فى  والمقابلة  الطباق  أسرار  اكتشف 
الخطبة وناقشها مع معلمك.

ابحث عن كلمات أخر فى الخطبة 
بينها طباق واعرضها على زمالئك.
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  الحظ تكرار النداء (أيها الناس) لتأكيد الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ على ضرورة
انتباه الناس إليه واستخدام كلمة (الناس) يحمل معنى عموم الخطاب 
وشموله؛ ألن المبادئ والقوانين االجتماعية الواردة بعد النداء تقيم 

حياة المسلم وغير المسلم.
  الحظ أن الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قد أكثر من استخدام أسلوب التوكيد فى

الخطبة ليبرز خطورة االبتعاد عن التعاليم الواردة فى خطبته ويؤكد 
هذه األساليب (إن  ومن  واالمتثال لها،  االقتداء بها  فى  السعادة  أن 
 (... إخوةٌ المؤمنون  إنما  ـ  حرام  عليكم  وأعراضكم  وأموالكم  دماءكم 

.( نَّ ونون التوكيد (فال ترجعُ
الخيال والتصوير:  د 

  (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات واألرض): تأمل
يغير  شخص  كأنه  الزمان  ر  وصوَّ المعنى  ب  قرَّ أنه  تجد  التعبير  هذا 

وجهته، على سبيل االستعارة المكنية بغرض التشخيص.
  فأصل الناس،  بين  المساواة  عن  كناية  تراب):  من  وآدم  آلدم  (كلكم 

الناس واحد (التراب) واألب واحد (آدم) ويرجع الجمال فى التعبير 
ا بالدليل عليه فى إيجاز وتجسيم. الكنائى إلى اإلتيان بالمعنى مصحوبً

  الشريف ينقلنا إلى (يضرب بعضكم رقاب بعض): هذا التعبير النبو
عالم كله صراع وخصام وتناحر، كما كان فى الجاهلية، ولذلك يحذر 
النبىـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  فيه من العودة إلى أخالق الجاهلية، وفيه كناية عن صفة 

سيئة أال وهى العداوة والكراهية، والدليل عليها (بضرب الرقاب).

سمات أسلوب الخطبة: خامًساخامًسا::
  كان وقد  والبيان،  والفصاحة  البالغة  مصادر  من  مصدر  النبوية  السنة 

لخطب النبى ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ نهج سار عليه الخطباء من بعده.
 :تميزت خطبة حجة الوداع بـ

حاسمة  قوية  فهى  المعانى  مع  واتساقها  وسهولتها  األلفاظ  جمال  ـ 
فى الموضع الذ يتطلب ذلك وهى هادئة لينة فى مواضع مغايرة، 

لِم. عَ الكَ وامِ فالنبى ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أُوتِىَ جَ

اكتشف أسرار األساليب فى الخطبة 
وناقشها مع معلمك.
أل

اكتشف أسرر الجمال فى التعبيرات 
النبوية وناقشها مع معلمك.

هل تعلم؟
الخطبة  فى  والتصوير  الخيال  أن 
قليـل؛ ألن الموقف يتطلب اإلقناع 

والتقرير وليس اإلمتاع واإلثارة.
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دقة الصياغة، ومتانة السبك والتوازن الموسيقى والترتيب المنطقى  ـ 
لفكرها.

الخبر  بين  األسلوب  ع  وتنوّ المؤكدات  وكثرة  الخيالية  الصور  ندرة  ـ 
واإلنشاء مما يدفع الملل عن السامع.

لمحة أدبية  سادًساسادًسا::

الخطــابـة فى عصر صدر اQسالم

مواكبة  سارت  العصور  أقدم  منذ  الخطابة  أن  تاريخيًا  الثابت  من 
ا  ا مهمً مَّ تُعد سالحً لألحداث الحسام فى كل الحضارات، وأنها من ثَ
شاملة  ثورة  بمثابة  كان  واإلسالم  األحداث،  لهذه  الدعوة  أسلحة  من 
ازدهار  على  ساعد   الذ األمر  وهو  جوانبها،  كافة  فى  الحياة  على 
اتكأت  التى  الوسائل  أهم  من  وسيلة  كانت  فقد  وتطورها،  الخطابة 
عليها الدعوة اإلسالمية، فاإلقناع والتأثير والدعوة إلى الجهاد ونشر 
على  والرد  والهداية  واإلرشاد  والوعظ  والترهيب،  والترغيب  الدين 
كل  الدامغة،  والبراهين  الحجج  وتقديم  الشبهات  ودحض  الخصوم 
هذا وغيره ساعد على ازدهار الخطابة وتطورها، فوجدنا رسول الله 
ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يجعلها وسيلة للدعوة إلى مبادئ الدين الحنيف ويتخذها عدة 
له فى شتى األمور، فيبين من خاللها األحكام ويقدم المواعظ كما فى 

خطبة حجة الوداع.
 وال غرابة إذن وموقف الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من الخطابة هكذا، فى أن يقتد
الخلفاء من بعده بسنته، فوجدناهم يتناولون فى خطبهم ما تناوله الرسول 
ملسو هيلع هللا ىلص، بل زادوا عليها واقتحموا بها ميادين جديدة تتفق وظروف الحياة بعد 
اإلسالمى  تاريخنا  سجلها  تْ موضوعات  جدَّ فقد  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ  الرسول  وفاة 
مثل: الخالف بين المهاجرين واألنصار على الخالفة، والردة فى عهد 
أبى بكر الصديق، واتساع الفتوحات اإلسالمية فى عهد الخليفتين: عمر 

ابن الخطاب وعثمان بن عفان رضى الله عنهما.

هل تعلم؟
قد   اإلســالم  صدر  فى  النثر  أن 
ازدهر. ومن فنونه الخطب والوصايا 
التأثر  النثر  على  وغلب  والنصائح، 

بأسلوب القرآن والحديث.

ر َفكِّ
لمـاذا ازدهـر النثـر فى صـدر 

اإلسالم؟

ر َفكِّ
لمـاذا ازدهـر النثـر فى صـدر

اإلسالم؟

خطبة  تحليل  فى  زمالئك  مع  تعاون 
الوداع وتحديد ما تضمنته من وصايا 

د موضوع كل وصية. وحدِّ

بين  العالقة  واكتشف  الخطبة  اقرأ 
إليه  توصلت  ما  واعرض  فكرها. 

على معلمك وزمالئك.



٥٩ الوحدة الثانية: قيم سامية

األساليب. تنوع 

األلفاظ. سهولة 

البدء بالحمد والسالم.

معانيها مستمدة من القرآن 
الكريم والحديث الشريف.

لألحداث. مواكبتها 

ترابط ِفكرَها.

خصائص 
الخطبة فى
صدر ا%سالم:

مو

ترابط ِف

خصائص
الخطبة فى
صدر ا%سالم:

الوصية

تشبه الخطبة تماًما من 

حيث المقومات الفنية 

الكالمية، وهى كالم يقال 

أو يكتب من رئيس أو 

زعيم أو قائد أو من أحد 

األبوين ألبنائه أو ألحدهم 

فى أمر ما من أمور 

الدنيا، وغالبًا ما يكثر 

هذا النمط الفنى عند 

اإلحساس بقرب األجل 

أو العزم على الترحال 

والفراق ألمر ما.

ظهر منها فى صدر 

اإلسالم الوصايا 

الدينية والسياسية 

واالجتماعية، وقد كثرت 

فى كالم الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ 

وصحابته والخلفاء.

فن نثرى قديم عرفه 

العرب فى الجاهلية، 

وتناولوا فيه بعض 

جوانب حياتهم 

االجتماعية والدينية، 

وال عجب من ثم فى أن 

وجدناها تنساب على 

ألسنتهم بديهة وارتجاالً 

كالخطبة تماًما.

تأثرت الوصية بأسلوب 

القرآن الكريم كما تأثرت 

الخطبة من قبل.

ابحث فى مكتبة المدرسة عن نماذج 
مع  وتناقش  الخلفاء  خطب  من 
وكيف  سماتها  مبينًا  فيها؛  معلمك 

تأثروا فيه بالنبى ملسو هيلع هللا ىلص؟

هل تعلم؟
مقدمة ـ  من  تتكون  الخطبة  أن 
موضوع ـ خاتمة. وال يلزم ذلك 

فى الوصية.

ر َفكِّ
لماذا كثرت الوصايا على لسان 
لسان  وعلى  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ  الرسول 

الخلفاء من بعده؟

ر َفكِّ
لماذا كثرت الوصايا على لسان
لسان وعلى  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ  الرسول 

الخلفاء من بعده؟
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ا�نشطـة والتدريبـات
    االستماع  االستماع

استمع إلى الخطبة وحدد الفِكرة الرئيسة.   ١
استمع للخطبة ثم أجب:   ٢

ما القيمة المعنوية والفكرية لقوله ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ (أوصيكم)؟ أ 
ا يضرب بعضكم رقاب بعض) فى العبارة  (فال ترجعن بعد كفارً ب 
عادة جاهلية. ما هى؟ وما موقف اإلسالم منها؟ علل لما تقول.

استمع للخطبة وميِّز الخصائص األسلوبية لها.   ٣

  التحدث  التحدث

خطبة  فى  جاء  بما  ا  مسترشدً األمم،  سعادة  إلى   تؤد التى  األسباب  فى  ومعلمك  زمالئك  مع  تناقش    ٤
ملسو هيلع هللا ىلص. النبى 

صف شفهيًا الصورتين التاليتين:   ٥

فى  وابحث  زمـالئك  مع  تعـاون 
المعجـم المفهـرس أللفـاظ القـرآن 
المعـلومات  شبكـة  فى  أو  الكريـم 
الدولية عن اآليات القرآنية التى تتفق 

فى التوجيه مع خطبة حجة الوداع.



٦١ الوحدة الثانية: قيم سامية

  القراءة  القراءة

اقرأ النص قراءة جهرية مراعيًا تنغيم الصوت بما يناسب المعنى.   ٦

تعاون مع زمالئك فى اقتراح أكثر من عنوان للخطبة وامأل الشكل التالى:   ٧

العناوين المقترحة

............................................................................................................

اقرأ النص ثم حدد ـ بالتعاون مع زمالئك ـ األسلوب األلفاظ فى كالم النبى ملسو هيلع هللا ىلص.   ٨
ما أوجه االتفاق وأوجه االختالف بين الخطبة والوصية؟   ٩

عيِّن التورية وسر جمالها فيما يلى:   ١٠
:قال الشبراو أ 

ُمولٌع َقلِْبى  ِإنَّ  ِمصَر  ِذكَر  بِمصَر وَمْن لِى أَْن َترى ُمْقلَِتى ِمصَراأَِعْد 

ر َعلى َسْمِعى أََحاديَث نِيلِها نهَراوَكرِّ سائلَه  ــَواُج  األَْم َرّدْت  َفَقد 

:قال ابن نباتة المصر ب 
الــصــَدىوالـــنـــهـــُر ُيــشــبــُه مــبــرَدا ــو  َيــجــلُ ــِل ذا  ــألج ف

قال أبو عبد الله بن الخطيب فى موشحته المشهورة: ـ  ج
السَما ماِء  عن  النعماُن  أَنِسَورَوى  عن  مالٌك  ــرِوى  َي كيَف 
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عبر شفويا عن الصورة التالية بجمل تشتمل على تورية.  ١١

 

ا). بين حكم توكيد الفعل بالنون فى قول النبى ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ (فال ترجعن بعد كفارً   ١٢
vمث     u   t     s    r    q        p   o   n   m   l      k   j   i   h      g   fنث تعالى:  قال   ١٣

سورة الليل.
عين أداة القسم والمقسم عليه فى اآليات. أ 

كيف أكد جواب القسم فيها. ب 
.(ا، ونحنـ  المصريينـ  نخطو نحو المستقبل بثقة وأمل، فى تغيير واقعنا االقتصاد ا جديدً (بدأت مصر عهدً   ١٤

استخرج أسلوب االختصاص وبين نوع المختص.  



٦٣ الوحدة الثانية: قيم سامية

علق على الصورتين التاليتين بجمل فعلية أفعالها مؤكدة بالنون.   ١٥
 



الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة

علم وعملعلم وعمل

ا على أن: فى نهاية هذه الوحدة ينبغى أن تكون قادرً
 .تستنتج الفكر الرئيسة للمسموع
  .تطرح أسئلة على النصوص المسموعة
 .ها األساسية والجزئية تحلل النصوص المسموعة إلى فكرِ
 .تبين عالقة المجاز بالمعنى
 .تحدد أساليب أداء المتحدث
 .الدقة والموضوعية فى إصدار األحكام على المسموع تتحر
 .تستخلص أوجه التناقض فيما تستمع إليه
 .تستخدم أساليب منوعة فى حديثك
 .تناظر زمالءك حول فكرة
 .توظف تعبيرات الوجه واليدين فى حديثك
 .تقترح حلوالً مناسبة لمشكلة
 .تضع تنبؤات بِناءً على معلومات معطاة فيما تقرأ
 .تعيد تنظيم الفكر وتصنفها
 .تحدد خصائص العمل األدبى
 .تحدد مفهوم كل من اإليجاز واإلطناب
 .تحدد الغرض البالغى من النص
 .تحدد مضامين العمل األدبى من النص
 .تحدد اتجاهات النص األدبى
 .تحدد عناصر البناء الفنى من النص األدبى
 .تربط النص بقضايا عصره وبيئته
 .توازن بين عملين أدبيين
 .تستخدم المصادر الثالثية وغير الثالثية
 .تميز المصدر الميمى من المصدر الصناعى
 .تكتب أكبر عدد ممكن من االستدعاءات استجابة لمثير لغو
 .تلخص مقاالً أو رسالة

الوحدة الوحدةأهداف  أهداف 



المهارات:
القراءة  ـ  ونقده  المسموع  فهم 
ـ  بطالقة  التحدث  ـ  الجهرية 
التحليل ـ التنبؤ ـ إبداء الرأ

دروس الوحدة الثالثة:
(قراءة) العلم والتقنية  الدرس األول: 
(شعر) العلم حياة  الثانى:  الدرس 
(نثر) علم وعمل  الدرس الثالث: 

تتقدم الشعوب واألمم بتمسكها بالعلم 
والحرص على اتباع أساليبه فى مواجهة 
المشكالت، والبد من متابعة كل ما يستجد 
العلم  مجال  فى  واكتشافات  مخترعات  من 
بالعمل  إال  ذلك  يتحقق  ولن  التقدم،  وتحقيق 
ودروس  األخالق.  بمكارم  والتمسك  الجاد 
هذه الوحدة تعرض العالقة بين العلم والتقنية 
أهمية  وكذلك  القرائى،  الموضوع  خالل  من 
وأهم  حياة)،  الشعر (العلم  النص  فى  العلم 
الصفات التى يجب أن يتحلى بها اإلنسان فى 
على  التركيز  مع  وعمل)  (علم   النثر النص 
المهارات اللغوية ومهارات التعليم، والقواعد 
األدب  تاريخ  من  ولمحات  والبالغية  اللغوية 
العربى كل ذلك من خالل موضوعات الوحدة.

مقدمـةمقدمـة



أهداف الدرس

ا على أن: فى نهاية هذا الدرس ينبغى أن تكون قادرً
 .تحدد الفكر الرئيسة للدرس
 .تبين عالقة المجاز بالمعنى
 .تستخدم أساليب متنوعة فى حديثك
 .تقترح حلوالً مناسبة لمشكلة
 .تطرح أسئلة متنوعة حول المقروء
  تمثيل مراعيا  جهرية  قــراءة  الــدرس  تقرأ 

المعانى.
  االجتمـاعية األنشـطة  على  العلم  أثر  تستنتج 

واالقتصادية.
  تحدد دور االكتشافات العلمية فى فهم اإلنسان

للعالم من حوله.
 .تكتب عن المشكالت اإلنسانية المتغيرة
 .تحدد العالقة بين العلم والتقنية
 .تستخدم المصادر الثالثية وغير الثالثية
 .تميز المصدر الميمى من المصدر الصناعى
 .تلخص مقاالً أو رسالة

القضايا المتضمنة 

  .حسن استخدام الموارد وتنميتها

المهارات
القراءة  ـ  والصامتة  الجهرية  القراءة  ـ  االستنتاج 

السريعة ـ حل المشكالت

قنية الِعلُم والتِّ
الدرس ا�ول

٦٦

د. أحمد فؤاد باشا*

هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول 

 :انظر إلى الصورة التالية وتوقع الفكر التى قد ترد فى الدرس

تمهيـد: تمهيـد: 
إن البحث العلمى والتجديد التقنى القائم على العلم شرط ال غنى عنه للحياة 
الحديثة، وفى ظل التقدم التقنى المذهل فى شتى المجاالت أصبح لزاما علينا 

التسلح بالعلم لمواكبة العالم فى تقدمه وتطوره.

*  ولد الدكتور أحمد فؤاد على محمد باشا 

بقرية كفر أبو غالى بمحافظة الشرقية عام 
١٩٤٢م. حصل على درجة البكالوريوس 
من كلية العلوم جامعة القاهرة ١٩٦٣م، 
جامعة  من  الماجستير  درجة  وعلى 
القاهرة ١٩٦٩م، وعلى دكتوراه الفلسفة 
فى الفيزياء من جامعة موسكو ١٩٧٤م. 
تدرج فى وظائف التدريس حتى أصبح 
خدمة  لشئون  الجامعة  لرئيس  نائبًا 
المجتمع والبيئة من ٢٠٠١ ـ ٢٠٠٣م. 
ا بالمجمع اللغو، والمقال  انتخب عضوً

من كتاب «فى التنوير العلمى».



٦٧ الوحدة الثالثة: علم وعمل

بمشكالت  ومرتبطان  واحــدة،  لعملة  وجهان  والتقنية  العلم  إن 
المجتمع ـ أ مجتمع ـ وقضاياه المصيرية. هذه حقيقة مؤكدة نستشعرها 
بوضوح فى واقعنا المعيش، بعد أن أصبح فى حكم المسلم به أن العلم 
ا أساسيا ال غنى عنه فى تنمية المجتمعات المختلفة  والتقنية يؤديان دورً
فقط  يسهم  ال  والتقنى  العلمى  التقدم  أن  ذلك  المستويات.  جميع  على 
فى اكتشاف استخدامات جديدة للموارد الموجودة وزيادة إنتاجيتها، بل 
مبتكرة،  طرق  واستحداث  جديدة،  موارد  عن  الكشف  فى  ا  أيضً يسهم 
تحقيق  إلى  النهاية  فى  كلها   تؤد أرحب،  ومجاالت  أوسع  آفاق  وفتح 
وتحسين  اإلنتاج  زيادة  ذلك  فى  بما  أبعادها،  بمختلف  الشاملة  التنمية 

ذاتها. المنتجات  نوعية 
مرهون  عموما  والتقنى  العلمى  التقدم  من  االستفادة   مد لكن 
التخلص  على  وتعين  المناسبة،  البيئة  توفير  على  تساعد  كثيرة  بعوامل 
ا من قصور التعليم وتخلفه فى الدول النامية  من السلبيات المعوقة، بدءً
اإلدارية  الكفاءات  بضعف  وانتهاءً  التنسيق  وغياب  بالعشوائية  ا  مرورً

وسوء إعداد الكوادر الفنية.
النشاطات  من  والتقنية  العلم  اعتبار  أهمية  إلى  اإلشارة  تجب  وهنا 
اإلنسانية التى ال يمكن ازدهارها إال إذا حظيت بالرعاية والسبق على ما 

عداها، لتحقيق القفزة الحضارية لمواكبة حركة العصر.
باإلطار  مرتبطة  عدة  مفاهيم  تأكيد  ضرورة  ـ  عندئذ  ـ  األمر  ويتطلب 
بعمليات  يمر  تقنى  إنجاز  كل  أن  منها  والتحديث،  لإلصالح   الفكر
ثم  واسع،  نطاق  على  لالستخدام  صالحا  بعدها  يصبح  متالحقة  تطوير 
يتقادم  حتى  واالنحسار  التراجع  فى  ذلك  بعد  التقنى  اإلنجاز  هذا  يأخذ 
ويندثر بعد أن تكون هناك تقنيات جديدة أرقى وأفضل قد حلت محله. 
فى  تقنية  «موجات»  أو  «أجيال»  من  المراحل  هذه  مالحظة  ويمكن 
المجاهر (الميكروسكوبات)،  مثل:  حاليا  السائدة  التقنيات  من  العديد 
والمقاريب (التلسكوبات) والحواسيب (أجهزة الكمبيوتر) وغيرها. وال 
شك أن هذه الظاهرة أصبحت تؤثر بصورة مباشرة فى الدول النامية التى 
ترفع شعار «نقل أحدث تقنيات العصر» باعتباره إحد وسائل اللحاق 
أجيال  على  التدريب  يأتى  وهنا  المعاصرة.  الحضارة  بركب  السريع 
التقدم  مسيرة  تعترض  التى  المشكالت  مقدمة  فى  المتعاقبة  التقنيات 

«قضايا مصيرية» ما التقنيات التى تراها 
مصيرية من وجهة نظرك؟

«استخدامات جديدة للموارد» اذكر أمثلة 
الستخدمات جديدة لبعض الموارد.

فى  ابحث  المعوقة»  «السلبيات 
ثم  «المعوقة».  معنى  عن  المعجم 
السلبيات  لهذه   أخر أمثلة  اذكر 

عليها. التغلب  وكيفية 

«أجيال» ابحث فى المعجم اإللكترونى 
عن معنى هذه الكلمة.

 أخـر أمثـلة  اذكـر  تقنى»  «إنجـاز 
لإلنجازات التقنية التى تستخدمها.

«شعار» ما شعار مصر فى هذه المرحلة؟

فى أثنـاء القـراءة
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تستوجب  مهنة  العلمى  البحث  باعتبار  الدول  هذه  فى  والتقنى  العلمى 
والفنيين. للباحثين  الجيد  اإلعداد 

المحرك  بمنزلة  يعد  اجتماعيا  ونشاطًا  ا  منهجً بوصفه  العلم  كان  ولما 
حدوث  فإن  عامة،  بصورة  واالجتماعى   االقتصاد للنمو   الضرور
فهم  طبيعة  فى  فقط  يؤثر  ال  والحين  الحين  بين  مهمة  علمية  اكتشافات 
اإلنسان ورسم تصوراته بالنسبة للعالم من حوله، بل يؤد إلى كشف 
ما  سرعان  التى  التطبيقية  واالحتماالت  المعلومات  من  جديدة  مناطق 
هنا  ومن  والخدمات.  لإلنتاج  جديدة  تقنية  وأدوات  وسائل  إلى  تتحول 
أصبحت التقنية تمثل المقدرة على تحويل اإلبداع العلمى إلى أهداف 

مفيدة. اجتماعية 
وفى ضوء هذه المعانى ينبغى فهم رسالة العلم فى أحد جوانبها المهمة 
الة فى تطوير حركة المجتمع  على أنها أداة أساسية لنقل التقنية إلى قوة فعّ

األفضل. نحو 
ولما كانت العالقة بين العلم والتقنية عبر تاريخها الطويل عالقة تبادلية 
ا وعطاء، على فترات متباعدة فى بادئ األمر، ثم  بالتغذية المرتدة، أخذً
متقاربة تدريجيا بعد ذلك، فإن الناظر لطبيعة هذه العالقة فى عصرنا يجد 
ا من ذ قبل. ذلك أن التقنية أصبحت تستخدم  أنها أصبحت أكثر التصاقً
بمعنى «علم التطبيقات العملية» أ دراستها المنظمة وفق أسس وقواعد 
ومناهج علمية، باإلضافة إلى استخدامها للتعبير عن إنتاج التقنية. وهذا 
يعنى أن التقنية أصبحت قائمة على العلم، وهو تصحيح للمفهوم الشائع 

الحرفية». التقليدية فى «المهارات  التقنية  عن 
الواعى  واإللمام  العلم/التقنية،  لثنائية  الدقيق  الفهم  يكون  وهكذا 
عند  األساسية  المطالب  من  ـ  ها  يْ عنْصرَ من  لكل  المميزة  بالخصائص 
تنمية  أساس  على  والتطوير  والتحديث  لإلصالح  إستراتيجية   أ وضع 

والتقنية. العلمية  القدرات 
ويقودنا فهم طبيعة العالقة بين العلم والتقنية على النحو الذ أوضحناه 
إلى أهمية تفنيد مقولة نقل واستخدام أحدث تقنيات العصر واستخدامها 
باعتبارها مقولة مضللة، يظل األخذ بها مجرد سوق استهالكية لتصريف 
ما ينتجه اآلخرون من تقنيات متعاقبة وينبغى عند البحث عن سبل التنمية 

«أهداف اجتماعية» اذكر أمثلة لألهداف 
االجتماعية.

هذه  لديك  أثارت  ماذا  «المحرك» 
الكلمة من معان؟

«علم التطبيقات العملية» ارجع إلى شبكة 
المعلومات الدولية واذكر أمثلة لهذا العلم.

لتحويل  حلوالً  اقترح  استهالكية»  «سوق 
السوق المصرية من سوق استهالكية إلى 

سوق منتجة.
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أن يبدأ بالتخطيط إلنتاج التقنية باتباع أسلوب وسط يعمل على بناء القدرة 
التقنية الذاتية ودعمها وتطويرها؛ ذلك من خالل انتقاء التقنية المالئمة 
التقنى  اإلبداع  وتشجيع  المحلية،  التقنية  تطوير  مع  وتطويعها،  المنقولة 
آرائهم  بتقديم  ليسهموا  ومفكريها  األمة  أبناء  أمام  كاملة  الفرصة  بإتاحة 
الحضارية  القفزة  وتحقيق  الثالثة  األلفية  تحديات  لمواجهة  وأفكارهم 
اإلسهام  على  القدرة  وتوفير  المعاصرة،  والتقنية  العلمية  الثورة  لمواكبة 

فى حضارة العصر بنصيب يتناسب مع تاريخنا المجيد.
وبدهى أن اإلعداد لمواجهة هذه التحديات يتطلب توافر اإلرادة الحرة 
نحو  للتغيير  الهمم  واستثمار  والحواجز  المعوقات  على  للتغلب  القوية 

المتسارعة. المتواصلة  التنمية  لتحقيق  األفضل 

 الكلمـة والسـياق

ف معانى الكلمات التى تحتها خط. ارجع إلى معجمك وتعرَّ

 اقرأ وتذوق

صنف ما يلى إلى تعبيرات حقيقية وتعبيرات خيالية:
خياليةحقيقيةالتعبيرات

............................................................................................إن العلم والتقنية وجهان لعملة واحدة.
عنه  غنى  ال  أساسيا  ا  دورً يؤديان  والتقنية  العلم 
جميع  على  المختلفة  المجتمعات  تنمية  فى 

المستويات.
............................................................................................

............................................................................................المشكالت التى تعترض مسيرة التقدم العلمى.
العالقة بين العلم والتقنية عبر تاريخها الطويل 

............................................................................................عالقة تبادلية.

أضف لمعجمك
نحسهانستشعرها
علم التطبيقات العمليةالتقنية
نالتحظيت
مؤثرةفعالة
الرأ تفنيد فى  الخطأ  إظهار 

والقول

«األلفية الثالثة» اذكر تطلعاتك حول ما 
فى األلفية  تحب أن تكون عليه مصر 

الثالثة.
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ا�نشطـة والتدريبـات
    االستماع  االستماع

استمع للدرس ثم أجب:   ١
ر الرئيسة للموضوع. حدد الفِكَ أ 

العلم والتقنية وجهان لعملة واحدة.. وضح ذلك. ب 
اقترح ثالثة عناوين أخر للدرس مع التعليل. ـ  ج
ما المقصود بالتقنية كما فهمت من الدرس؟ د 

  التحدث  التحدث

علق على الصور التالية مقارنًا بما يعبر عن فهمك للدرس:   ٢

طلب منك إلقاء كلمة أمام زمالئك فى اإلذاعة المدرسية عن تحديات األلفية الثالثة المحلية والعالمية،    ٣
وكيفية التغلب عليها. فماذا تقول؟ 

بالتعاون مع زمالئك اقترح حلوالً للمشكالت التالية: البطالة ـ العشوائيات ـ نقص الموارد الطبيعية...  ٤
مستعينًا بما ورد بالدرس، تحدث عن كيفية االنتقال إلى مرحلة اإلبداع التقنى.  ٥
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  القراءة  القراءة

بالتعاون مع زميلك اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة التى تليها:   ٦
 «إن العلم والتقنية وجهان لعملة واحدة ومرتبطان بمشكالت المجتمع ـ أى مجتمع ـ وقضاياه المصيرية، هذه 
حقيقة مؤكدة تستشعرها بوضوح فى واقعنا المعيش، بعد أن أصبح فى حكم المسلم به أن العلم والتقنية يؤديان 

دوًرا أساسيًّا ال غنى عنه فى تنمية المجتمعات المختلفة على جميع المستويات:

مة. وضحهما. لَّ سَ فى الفقرة حقيقة ومُ أ 
اطرح ثالثة أسئلة على الفقرة وأجب عنها. ب 

تسهم االكتشافات العلمية فى فهم اإلنسان لنفسه وللعالم. ـ  ج
ما مد مالءمة هذا التعبير للواقع؟  

بالتعاون مع زمالئك إقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة التى تليها:   ٧
«وبدهى أن اإلعداد لمواجهة هذه التحديات يتطلب توافر اإلرادة الحرة القوية للتغلب على المعوقات   

والحواجز واستثمار الهمم للتغيير نحو األفضل لتحقيق التنمية المتواصلة المتسارعة».

أدخل مرادف: «بدهى»، ومفرد: «الهمم»، ومضاد: «المتسارعة» فى جمل من إنشائك. أ 
لمواجهة التحديات... استنتج التحديات المشار إليها فى الفقرة . ب 

ما متطلبات اإلعداد لمواجهة تحديات المستقبل؟ ـ  ج

اقرأ الفقرة التالية ثم أجب:   ٨
«وينبغى عند البحث عن سبل التنمية أن يبدأ بالتخطيط إلنتاج التقنية .... إلى قوله: وتشجيع اإلبداع التقنى».

أ   

استنتج المراحل األربع التى يمر بها التخطيط إلنتاج التقنية. ب 
ما أُولى خطوات البحث عن سبل التنمية؟ ـ  ج

اذكر أمثلة على انتقاء التقنية وتطويعها. د 

اختيارمرادف

تثبيطمضاد

سبيلجمع

هـات

أضف إلى معلوماتك أضف إلى معلوماتك 
الحقيقة: الشيُء الثابُت يقينًا.
الُمَسلَّمة: بديهيّة ال تقبل الجدل
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   قواعــد لغـويـــة  قواعــد لغـويـــة
المصادر الثالثية وغير الثالثية:

 :اقرأ األمثلة اآلتية
أ

الزراعة والصناعة والتجارة من الحرف الرئيسة.  ١
نصح األب أبناءه قبل رحيله.  ٢

بناء الوطن يحتاج إلى المخلصين من أبنائه.  ٣
أبناء مصر يتميزون باإلباء.  ٤

ب

أدب األب أبناءه تأديبًا حسنًا.  ١
ا. ينكر اآلباء إهمال أبنائهم إنكارً  ٢

تحرص الدولة على االكتفاء الذاتى.  ٣
ا لطبيعة المرحلة. يحرص المصريون على البناء تفهمً  ٤

ينبغى فى بناء الوطن استخدام التقنية الحديثة.  ٥
تسعى الدولة إلى االستغناء عن المعونات الخارجية.   ٦  

الحـظالحـظالحـظ
أ تأمل األسماء (الزراعة ـ الصناعة ـ التجارة ـ رحيل ـ بناء ـ اإلباء) تجد أنها جاءت  أمثلة المجموعة   
ـ  تجر  ـ  صنع  ـ  الترتيب: (زرع  على  هى  و  ثالثية  وأفعالها  ال،  فِعَ ـ  فَعِيل  ـ  الة  فِعَ مختلفة:  أوزان  على 

ثالثية. جميعها  األفعال  هذه  وأن  أبى)  ـ  بقى  ـ  رحل 
ا ـ استخدام ـ االستغناء) تجد أن أفعالها على  ب تأمل األسماء (تأديبًا ـ االكتفاء ـ تفهمً أمثلة المجموعة   

الترتيب هى: (تأدَّب ـ اكتفى ـ تفهم ـ استخدم ـ استغنى).
) سداسية. ٦  ، ٥ ) خماسية، وفى المثالين ( ٤ ) رباعية، وفى المثالين (٣ ،  ٢  ، ١ األفعال فى المثالين (  

ا من الزمن وهو ما يعرف  ب جميعها دلت على الحدث مجردً أ ،  أسماء هذه األفعال فى المجموعتين   
ا. ا دلت على الحدث والزمن معً بالمصدر، فى حين أن أفعالها جميعً

االستنتاجاالستنتاجاالستنتاج

هو االسم الذى يدل على الحدث مجرًدا من الزمن. ويأتى المصدر من األفعال الثالثية وغير الثالثيةالمصدر

 :مصادر الثالثى: تأتى على أوزان سمعية مختلفة ولكن هناك أوزانًا غالبة
لَة» للّون مثل:  عْ رف مثل: (صناعة ـ زراعة) و«فعالن» للحركة مثل: (طيران ـ غليان) و«فُ الة» للحِ كوزن «فِعَ  
(حمرةـ  خضرة)، و«فُعال» للمرض والصوت مثل: (زكامـ  صراخ) و«فِعال» لما دل على امتناع مثل: (إباء).
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 .مصادر الفعل غير الثالثى: تأتى على أوزان قياسية ولكنها تختلف أوزانها باختالف صيغ األفعال
 :مصادر األفعال الرباعية: تأتى على األوزان التالية

أكرمأفعل إكرامإِْفعال

تَْفعيل

تَْفِعلة

ل فعَّ

ِفعال

ُمفاعلة

فاعل

َفعللة

ِفْعالل

فعلل

 :مصادر األفعال الخماسية: تأتى على الوزنين التاليين
ل لتفعَّ تفعُّ

انفعالانفعل

 :مصادر األفعال السداسية: تأتى على الوزن التالى
استفعالاستفعل

بعد دراستك للمصادر تجول فى المنتديات وشبكات التواصل االجتماعى ثم حدد مد تطبيق 
الكتابة  عند  لتستفيد  الخاصة  مفكرتك  فى  مالحظاتك  ن  دوِّ ثم  السابق،  لالستنتاج  المشاركين 

اإلبداعية. الوظيفية أو 

عين المصدر فى الجمل التالية وحدد الثالثى فيها وغير الثالثى:   ٩
إقامة المصانع تقضى على التخلف. أ 

لة الندامة وفى التأنِّى السالمة. جَ فى العَ ب 
فى ترك القبيح عزة للنفس، والرجوعُ إلى الحق خير من التماد فى الباطل. ـ  ج

أفعاالً  وهــات  زميلك  مع  تعاون 
ومصادر لألوزان التى أمامك. مثل: 

أفعل ـ إفعال (أكرم ـ إكرام).

للمصادر   أخر أوزان  عن  ابحث 
الثالثية فى المكتبة أو الشبكة الدولية 

للمعلومات.
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أكمل كل جملة بمصدر مناسب واذكر فعله:  ١٠
فعله: (.........................) مقاومة ......................... مسئولية الشعب.  أ 
فعله: (.........................) ......................... فى عملك سبب رقيك.  ب 
فعله: (.........................) يسعى المخربون إلى ......................... الوطن.  ـ  ج
فعله: (.........................) ......................... أساس النجاح.    د 

المصدر الميمى والمصدر الصناعى:

 :اقرأ األمثلة اآلتية
أ

كان مفتح مصر ومدخلها على يد عمرو بن العاص.   ١
حافظ على موعدك.   ٢

. مٍ رَّ كَ كرم الوطن األبطال كل مُ   ٣

ب

االستعمار عدو البشرية.  ١
تحمل المسئولية محمود.  ٢

من الوطنية العمل بإخالص.  ٣

الحـظالحـظالحـظ
أ تجد أن الكلمات التى تحتها خط وهى (مفتح ـ مدخل ـ موعد ـ مكرم) جاءت كما يلى: أمثلة المجموعة   

عَل). فْ عَل) ـ (مدخل) على وزن (مَ فْ فى المثال األول: (مفتح) على وزن (مَ  
عِل). فْ فى المثال الثانى: (موعد) على وزن (مَ  

م) بوزن اسم المفعول. كرَّ فى المثال الثالث: (مُ  
ب تجد أن الكلمات التى تحتها خط وهى (البشرية ـ المسئولية ـ الوطنية) وهى أسماء  أمثلة المجموعة   

لحقتها ياء مشددة تليها تاء التأنيث.
االستنتاجاالستنتاجاالستنتاج

المصدر
الميمى

هو مصـدر مبدوء بميم زائـدة لغيـر المفـاعلة ويـؤدى معنى المصدر 
األصلى. ويصاغ من الثالثى على وزن (َمْفَعل) إذا كان مفتوح العين 
فى المضارع أو مضمومها، وعلى وزن (َمْفِعل) إذا كان مكسور العين 

فى المضارع، ومن غير الثالثى على وزن اسم المفعول.



٧٥ الوحدة الثالثة: علم وعمل

 .(عِل فْ عَل ـ مَ فْ يصاغ من الثالثى على وزن (مَ
  ومن غير الثالثى على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر، وقد تزاد

على المصدر الميمى تاء مربوطة فى آخره.

االستنتاجاالستنتاجاالستنتاج

المصدر الصناعى
اسم تلحقه ياء مشددة متصلة بها تاء مربوطة للداللة بهذه 

الصيغة الصناعية على معنى المصدر.

 .يصاغ المصدر الصناعى من الجامد والمشتق

تطبيق   مد حدود  فى  االجتماعى  التواصل  شبكات  فى  تجول  للمصادر  دراستك  بعد 
عند  منها  لتستفيد  الخاصة  مفكرتك  فى  مالحظاتك  دون  ثم  السابق  لالستنتاج  المشاركين 

الوظيفية. الكتابة 

استخرج المصدر وبين نوعه:  ١١
نظر الطالب إلى بعضهم منظر الفخر واإلعزاز. أ 

يسعى رجال الشرطة إلى محاربة الهمجية والفوضى. ب 
ـ  انطلق المصريون فى حرب أكتوبر منطلق األسود. ج

قام الشعب المصر بثورتَيْن ليبدأ عصر الحرية واإلنتاج والتنمية. د 
ا ميميا: (مختتم ـ مزدجر ـ منقلب ـ مطعم) ضع الكلمات التالية فى جمل بحيث تكون مصدرً   ١٢

أعد قراءة الدرس واستخرج منه:   ١٣
المصادر القياسية (رباعية ـ وخماسية ـ وسداسية). أ 

المصادر السماعية. ب 
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 :انظر إلى الصورة وتوقع موضوع الدرس

تمهيـد: تمهيـد: 
القيم  ومن  مادية،  وقيم  روحية  قيم  بدونها؛  يعيش  ال  قيم  اإلنسان  حياة  فى 
الروحية: اإليمان بالقضاء والقدر، والتقوى، والهدى، والحق. أما القيم المادية 
فهى استشارة اآلخرين، وطلب الحق، والظفر باألشياء والبصر باألمور، والعلم 
الذى يكشف مكنون األشياء فيجعلها واضحة جلية، كما يجلو القمر الظالم. ومن 

هذه المعانى وتلك القيم انطلق الشاعر يضمنها هذا النص.

أهداف الدرس

ا على أن: فى نهاية هذا الدرس ينبغى أن تكون قادرً
 .تحدد الفكرة الرئيسة فيما تستمع إليه
 .تكشف عما أعجبك وما لم يعجبك فى النص
 .تشترك مع زمالئك فى مناظرة حول فكرة ما
 .ا ا معبرً تلقى النص إلقاء صحيحً
 .تتعرف أغراض الشعر فى العصر األمو
 .تتعرف اإليجاز واإلطناب
 .تحدد الخصائص األسلوبية فى النص
 .تحدد اتجاهات النص
 .توازن بين عملين أدبيين
 .تحدد عناصر البناء الفنى من النص
 .تتعرف شعر الزهد فى العصر األمو
 .تقدر شخصية عمر بن عبد العزيز
 .تربط بين النص وقضايا عصره
 .تصدق فى نصحك لآلخرين
 .ا مراعيًا تسلسل الفكر تكتب موضوعً

القضايا المتضمنة 

 .المهارات الحياتية
  .العولمة

المهارات
القراءة  ـ  التوقع  ـ  التفسير  ـ  التحليل  ـ  االستنتاج 

الجهرية والقراءة السريعة ـ إبداء الرأ

*شعر: سابق بن عبد الله البربر العلم حياة
الدرس الثانى

ومحدث  فقيه  الرقى  عبدالله  بن  *  سابق 
 .األمو العهد  فى  الزهد  شعراء  وأحد 
رف بأبى أمية  وهو من أهل خراسان، عُ
بالموصل  الرقّة  قاضى  وكان   البربر

وإمام مسجدها.
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النـصالنـصالنـص

وُر السُّ عنِده  من  أُنزلْت  الذى  عمُربسم  يــا  بعُد  ــا  أمَّ للِه  والــحــمــُد 

رُ ــذَ تَ وما  َتأتى  ما  تعلُم  كنَت  رُإن  ذَ الحَ ينفعُ  قد  حذٍر  على  فكْن 

َجاِهلُه أنَت  عما  الناَس  برُواستخبرِ  الخَ الَعمى  يجلو  فقد  َعميَت  إذا 

بحاَجِتِه يظفرْ  ال  الجورَ  َيطْلِب  الظَّفُرمن  لُه  ُيهدى  قد  الحقِّ  وطَالُِب 

بها القلوُب  ُتشفى  ِعبٌر  الُهدى  َجُروفى  الشَّ يِّه  مِ وسْ عن  َينُضُر  كالَغيِث 

كَجاِهلِها بالتَّقوى  الِعلم  ُذو  بصُروليَس  ــُه  لَ َما  َكأَعمى  الَبصيُر  وال 

لَصاِحِبها ُتهدى  ةٌ  افِلَ نَ رُوالــرشــُد  دْ والصَّ ردُ  الــوِ ِمنُه  ُيكَره  ىُّ  والغَ
كما للقلوِب  حياٌة  فيه  كــُر  المطُروالــذِّ َماَتِت  ما  إذا  البالَد  ُيحيى 

الَقمُروالِعلُم يجلو الَعمى عن َقلِْب َصاِحبِه الظُّلمِة  ــواَد  َس ُيجلِّى  كما 

 الكلمـة والسـياق

ف معانى الكلمات التى تحتها خط. ارجع إلى معجمك وتعرَّ

تحليل النصتحليل النصتحليل النص

بيئة النص: أوالًأوالً::
ا من أغراض الشعر،  ينتمى هذا النص إلى العصر األمو، ويُمثل غرضً
وهو النصح واإلرشاد الذ يتسق مع طبيعة الفترة التى عاش فيها الشاعر 
الراشدين،  خامس الخلفاء  ا الخليفة األمو عمر بن عبد العزيز  معاصرً
حيث كان سابق البربر يفد على الخليفة يعظه. ويؤكد بعض القيم مثل: 
ا على أثر العلم  استشارة اآلخرين والعدل والحق والعلم والتقو، مركزً

فى حياة اإلنسان.

الشرح: ثانًياثانًيا::
ا خطابه إلى  يبدأ الشاعر النص باسم الله الذ أنزل سور القرآن، موجهً
: إن كنت تعرف ما تحب أن تفعل، وما يجب أن  عمر بن عبد العزيز قائالً

أضف لمعجمك

تتركتذر
اسأل، اطلب استخبر
يزيل ويكشفيجلو
الظلمالجور
يفوزيظفر

الوسمى: مطر الربيعوسميه
هبةنافلة
الضاللالغى
يوضحيجلى
اإلتيانالورد
االنصرافالصدر

فى أثنـاء القـراءة

» فكر فى الموقع اإلعرابى لهذه  برُ «الخَ
الكلمة.

» استدل على صدق هذه  رُ ذَ «ينفعُ الحَ
قرأت  أو  بها  مررت  بمواقف  العبارة 
وزمالئك  معلمك  مع  وتناقش  عنها 

فيما توصلت إليه.

فكر وناقش:
الزهد: ماذا تثير لديك هذه الكلمة 

من معان وفكر؟
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ا، فقد يمنع الحذر من وقوع الشر. واسأل  تترك، فإن عليك أن تكون حذرً
ذو الخبرة عما ال تعرفه، فقد يزيل االستخبار ما خفى عليك، فمن كان 
إحقاق  إلى  يسعى  عادالً  كان  ومن  يطلبه،  بما  يفوز  ال  فإنه  ا،  ظالمً ا  جائرً
تريح  عظات  الهداية  وفى  النجاح،  سبل  له  ييسر   الذ هو  فهذا  الحق، 

القلوب وتحييها، مثلما يحيى الغيث الشجر.
 الذ كاألعمى  البصير  وليس  كالجاهل،  التقى  العلم  صاحب  فليس 
مكروه  الضالل  وإن  لإلنسان،  الله  يمنحها  هبة  التعقل  إن  شيئًا،  ال يبصر 
فى كل األوقات. فالذكر يحيى القلوب مثلما يحيى المطر البالد بما فيها 
ومن فيها، كما أن العلم يزيل صدأ القلوب وجهالتها مثلما يكشف القمر 

الظالم الدامس.
التذوق ثالًثاثالًثا::

لمحة بالغية:

اDيجاز واDطناب

اإليجاز

صحيحة  بعبارة  الجليل  المعنى  تأدية  هى  البالغة  كانت  إذا 

للمناسبة  الكالم  مالءمة  مع  النفس  فى  أثر  لها  يكون  فصيحة، 

أيًضا  فإنها  به،  يخاطبون  الذين  واألشخاص  فيها  يقال  التى 

التعبير عن هذه المعانى بإيجاز.

وإليك بعض األمثلة من النص:
اقرأ:   ١

إذا عميت فقد يجلو العمى الخبرواستخبر الناس عما أنت جاهله   ١ أ 
وطالب الحق قد يهدى له الظفرمن يطلب الجور ال يظفر بحاجته   ٢  
بصروليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها ماله  كأعمى  البصير  وال    ٣  
عمربسم الذى أنزلت من عنده السور يا  بعد  أما  لله  والحمد    ١ ب 
فكن على حذر قد ينفع الحذرإن كنت تعلم ما تأتى وما تذر   ٢  
كالغيث ينضر عن وسميه الشجروفى الهدى عبر تشفى القلوب بها   ٣  
لصاحبها تهدى  نافلة  والغى يكره منه الورد والصدروالرشد    ٤  

أضف إلى معلوماتك أضف إلى معلوماتك 
قال الجاحظ واصًفا زهديات 

سابق البربرى:

كثيرة  أشياء  فى  مفرًقا  كان  لو 
أرفع  األشعار  تلك  لصارت 
ولكن  بطبقات.  عليه  هى  مما 
أمثاالً  كلها  كانت  إذا  القصيدة 

لم تسر.

هل تعلم أن؟
الخليفة  هو  العزيز  عبد  بن  عمر 
األموى الذى لم يعِط الشعراء جزاء 
مدحهم له. وقال لكثير عندما وقف 

ا. يمدحه: ال تقل إال حقٍّ

تجريد األغانى

هل تعلم أن؟
من  يحمى  القـول  فى  اإليجـاز 
الوقوع فى الخطأ وأن خير الكالم 

. ما قلَّ ودلَّ

اسأل ذوى الخبرة:
كيف تهتدى إلى أصحاب الخبرة؟ 

وما صفاتهم؟
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التـوضيـــح:التـوضيـــح:

أ تجد أن ألفاظها فى كل مثال اشتملت على  تأمل أمثلة المجموعة 
معان كثيرة، وال تتوقف هذه األلفاظ عند معانيها المعجمية بل تتعداها، 
ا من المعانى، حيث يتطلب معرفة ما يعز علينا فهمه  فاأللفاظ تحمل كثيرً
الجهل  الشاعر  جعل  فقد  الخبرة،  لديهم  ممن  المعرفة  ونطلب  نسأل  أن 

قرين العمى لما بينهما من صلة.
 وفى المثال الثانى يأتى اإليجاز غاية فى اإلبداع والحسن، فقد حو
حكمة تختصر مواقف كثيرة فى كلمات قليلة، حيث أثبتت التجارب أن 
من يسلك سبيل الجور والظلم سوف يضل ولن يحصل على شىء مما 
يتمنى.. وأن من يسلك سبل الحق ويسعى لطلبه، فإن النجاح يكون حليفه.
ولعلك الحظت ـ عزيز الطالب ـ كيف أن الشاعر استطاع من خالل 
كلمات قليلة أن يعبر عن معان كثيرة، ولعل هذا هو سر جمال اإليجاز. 
ولما كان اإليجازـ  هناـ  يعتمد على اتساع األلفاظ القليلة للمعانى الكثيرة، 
وال يعتمد على حذف بعض الكلمات أو الجمل، فإنه يسمى إيجاز قِصر، 

أ قصر اللفظ واتساع المعنى.
ا، وإذا أردت أن تعرف  ا أيضً ب تجد بها إيجازً تأمل أمثلة المجموعة 
اإليجاز فى المثال األول فستجد أنه حذف منه كلمة، وتقدير الكالم «باسم 
«تأتى»  للفعل  به  المفعول  حذف  أنه  تجد  الثانى  المثال  وفى   .«الذ الله 
والفعل «تذر»، أما المثال الثالث فالمحذوف هو الفاعل وكذلك فى المثال 
الرابع، حيث حذف فاعل الفعل «تهد» والفعل «يكره». وإذا كان سبب 
ويشترط  حذف،  إيجاز  يسمى  فإنه  الحذف،  هو  األمثلة  هذه  فى  اإليجاز 

أن يكون عليه دليل.

اإلطناب

عرفت أن اإليجاز هو التعبير عن المعانى الكثيرة بكلمات قليلة، 

وهنا نتعرف ملمًحا آخر من مالمح الجمال فى اللغة العربية، وهو 

التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ كثيرة، وذلك ألغراض متعددة.

وإليك بعض األمثلة.
اقرأ:   ٢

فكن على حذر قد ينفع الحذرإْن كنت تعلم ما تأتى وما تذر أ 
وطالب الحق قد يهدى له الظفرمن يطلب الجور ال يظفر بحاجته ب 

اكتشـف «إيجـاز القصـر» فى البيت 
الثالث.

فكر وابحث:
«معانيها المعجمية» ابحث فى الشبكة 
الفـرق  عن  للمعلومات  الدوليـة 
والمعانى  المعجمية  المعـانى  بين 
إليه  توصلت  ما  واعرض  السياقية. 

على معلمك وزمالئك.

وسر  ونوعيه  اإليجاز  مفهوم  استنتج 
جماله.

أضف إلى معلوماتك أضف إلى معلوماتك 
نحبهم  من  مع  اإلطناب  يكثر 
عن  والتعبير  البوح  مواطن  فى 

المشاعر.
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بصروليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها ماله  كأعمى  البصير  وال  ـ  ج
قال تعالى: نث4  5  6   7  8   9  :  ;            >     =مث  د 

سورة القدر.
  Ú    Ù   Ø   ×   Ö   Õ      Ô   Óنث تعالى:  ـ  قال  ه

â   Ü  Û   مث سورة نوح.

قال عمرو بن كلثوم: و 
هند بــن  عمرو  مشيئة  ــأى  قطيناب فيها  لقيلكم  نكون 

هند بــن  عمرو  مشيئة  ــأى  وتزدريناب الــوشــاة  بنا  تطيع 

قال النابغة: ز 
بأنى سعد  بنو  زعــمــت  ـ أال كذبوا ـ كبير السن فانىأال 

ا: قال ابن المعتز يصف فرسً ـ  ح
وأَْرُجلصببنا عليها ـ ظالمين ـ سياطنا ِسراٌع  أيد  بها  فطارت 

التـوضيـــح:التـوضيـــح:

أ  من قول الشاعر: «قد ينفع الحذر»  تأمل األمثلة السابقة تجد فى المثال 
تشتمل  الحذر»  ينفع  فجملة «قد  حذر»  على  بجملة «فكن  أعقبها  حيث 
ا لها، فالمعنى قد تم عند قوله «فكن على حذر» وهذا  على معناها توكيدً

يسمى بالتذييل.
ب  جاء اإلطناب باإليضاح أو التوضيح فى قول الشاعر:  وفى المثال 
«قد يهد له الظفر» فالجملة توضيح لطلب الحق. فال شك فى أن طالب 

الحق ينال الظفر نتيجة طلبه الحق دون غيره.
جـ ، فقوله: «ما له بصر» تفسير  ومن طرق اإلطناب التفسير فى المثال 

لكلمة «أعمى».
د  فنجد طريقة اإلطناب ذكر الخاص بعد العام، فقد ذكر  أما المثال 
ا. ا له وتعظيمً الروح «جبريل» وهو من المالئكة بعد ذكر «المالئكة» تكريمً

هـ  فنجد ذكر العام بعد الخاص، فقد ذكر الله سبحانه  أما فى المثال 
وتعالى المؤمنين والمؤمنات وهما من األلفاظ الدالة على العموم، يدخل 

صور  واكتشف  النص  إلى  ارجع 
.اإلطناب األخر

التأملى.  التفكير  التفكير:  أنواع  من 
ابحث فى الشبكة الدولية للمعلومات 
عن مهارات التفكير والتأمل. وناقش 

مع زمالئك ما توصلت إليه.

ابحث وتعلم:
فيها».  ــروح  وال المالئكة  «تنزل 
جبريـل  سيدنا  بالـروح  المقصـود 
كلمة  فى  والضمير  السالم)  (عليـه 

«فيها» يعود على «ليلة القدر».

«صبرنا عليها سياًطا» ما رأيك 
فى هذا السلوك؟ 
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فيهما الداعى سيدنا نوح ووالداه، وغرض هذه الزيادة إفادة الشمول مع 
ا تحت العام. العناية بالخاص، حيث ذكره مرتين، وحده، ومندرجً

و  فى قول  وهناك صورة أخر لإلطناب وهى التكرار، كما فى المثال 
المتلقى  نفس  فى  المعنى  لتقرير  وذلك  هند  بن  عمرو  مشيئة   بأ الشاعر: 

وتثبيته وتأكيده.
ز  طريق من طرق اإلطناب هو االعتراض، حيث يؤتى فى  وفى المثال 
يْن متصلين فى المعنى بجملة أو أكثر ال محل لها  أثناء الكالم أو بين كالمَ
من اإلعراب. فجملة «أال كذبوا» جاءت للتنبيه على كذب من رماه بالكبر.

حـ فيتجلى فيه أحد طرق اإلطناب وهو االحتراس. وقد  أما آخر األمثلة 
يأتى فيه المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل عليه فى لوم، فيتنبه لذلك، ويأتى 

بما يخلصه منه ويبعده عنه.

استنتجاستنتجاستنتج

إيجاز حذفإيجاز قصر

اإليجاز

جمع معان كثيرة بلفظ قليل

ويكون بتضمين العبارات 

قصيرة  معاِنَى  القصيرة 

من غير حذف.

ويكون بحذف كلمة أو 

جملة أو أكثر.

التذييل

ذكر العام بعد الخاصذكر الخاص بعد العام

التوضيح

االعتراض

التفسير

التكرار االحتراس

اإلطناب

زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، ويأتى على عدة صور منها:

ا  ارجع إلى كتب البالغة وحدد صورً
أخر لإلطناب.

ابحث فى الشبكة الدولية للمعلومات 
عن شواهد أخر لإليجاز واإلطناب 
غير التى ورد ذكرها بالدرس، وضعها 

فى لوحة إلكترونية من تصميمك.

أضف إلى معلوماتك أضف إلى معلوماتك 
التوكيد  التكرار:  أغراض  من 
أو  التهويل  أو  التنبيه  زيادة  أو 

التعظيم.
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من جماليات النص: رابًعارابًعا::
الموسيقى: تتجلى الموسيقى فى النص فى الوزن والقافية الموحدة  أ 
فتتمثل  الداخلية  الموسيقى  أما  خارجية،  موسيقى  وهذه  والتصريع. 
وتسلسلها  ر،  الفِكَ وترابط  الصياغة،  وجودة  اللفظ،  اختيار  حسن  فى 

وروعة التصوير وعمق المعانى.
بينها  التى  الكلمات  حدد  ثم  األبيات،  تأمل  األشياء:  تتميز  وبضدها  ب 
تضاد مثل: (تأتى ـ تذر)، (ذو العلم ـ جاهل) وتوصل إلى أن التضاد 

يؤكد المعنى ويوضحه.
األساليب:  ـ  ج

الحظ األساليب فى النص، تجد أنها تنوعت بين الخبرية واإلنشائية.   
قوله: «فكن على حذر» أمر غرضه النصح وكذلك: «استخبر الناس».

أما بقية األساليب فخبرية غرضها الوصف والتقرير.  
الخيال:  د 

تأمل النص مرة أخر، تجد بعض التعبيرات غير الحقيقية (الخيالية)   
مثل: «من يطلب الجور، وطالب الحق» فقد صور الجور والحق بشيئين 
ماديين يطلبهما اإلنسان، وذلك على سبيل االستعارة، وسر جمالها 

التوضيح والتجسيم.
الهداية  فيه  يشبه  فتشبيه،  عبر...كالغيث...»   الهد «وفى  قوله:  أما   

بالنسبة للقلوب كالغيث بالنسبة للشجر، وسر جماله التوضيح.

سمات أسلوب الشاعر: خامًساخامًسا::
من سمات أسلوب الشاعر:

 .استخدام المفردات الدينية
 .اإلقناع بصور الحكمة والنصح
 .استخدام بعض المحسنات مثل: الطباق والمقابلة
 .المباشرة والخطابية والتقرير
 .وضوح اللغة وسالسة العبارة
 .واإلنشائى تنوع األساليب بين الخبر

النص  فى  الخيال  أســرار  اكتشف 
وناقشها مع معلمك.

األبيات  فى  الجمال  أسرار  اكتشف 
وحدد أغراض األساليب.

النص  فى  التضاد  أســرار  اكتشف 
وناقشها مع زمالئك ومعلمك.

بطاقة تعارف
عن  ابحث  األموى.  العصر  زهاد 
فى  األموى  العصر  شعراء  زهاد 
على  األدبية  الموسوعات  إحدى 
ثم  للمعلومات،  الدولية  الشبكة 
صمم بطاقة تعريف لكل شاعر.

اعرضها على زمالئك مبديًا رأيك 
فى قصة الزهاد. 
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عناصر البناء الفنى فى النص:  سادًساسادًسا::
ينتمى هذا النص إلى غرض النصح واإلرشاد الذ يعبر عن حكمة قائله 
ا فى ذلك من  وخبرته بالحياة وإبراز خبرة الشاعر وتجربته فى الحياة منطلقً

نصح الخليفة عمر بن عبد العزيز.

بنية النص:بنية النص:

تأمل الشكل التالى لتعرف بنية النص األدبى ومكوناته.

فيها  تمتزج  بخاصة  منه  والشعر  األدبى  النص  بينة  أن  الحظت  لعلك 
بالخيال  الحياتى  والواقع  الذهنية  والمدركات  والمشاعر  األحاسيس 

ا فى صورة لغوية خاصة هى ما تعرف باسم األسلوب. وتتلبس جميعً
لمحة أدبية: سابًعاسابًعا::

أغراض الشعر فى العصر ا�موى
تعددت أغراض الشعر فى العصر األمو بين المدح، والهجاء، والسياسة، 

والغزل الصريح والعفيف، واللهو، والطبيعة، والزهد والنصح واإلرشاد.
تع الحياة ونعيمها الزائل، كما  ويركز النصح على عدم االنغماس فى مُ
ا ودعوة  يحث على التقو والعمل الصالح، وشعر سابق يفيض تقو وورعً
إلى التقشف والفرار إلى الله من الدنيا ومتاعها كما كان يكثر من حديث 
الرضا  إلى  يدعو  ونراه  للرحيل.  العدة  يعد  أن  إنسان  كل  وعلى  الموت، 

بقضاء الله.

بعد دراستك النص، استنتج:
 .الخصائص األسلوبية للشاعر
 .خصائص النص
 .الغرض البالغى للنص
 .عناصر البناء الفنى فى النص
 .اتجاهات النص

والشبكة  المدرسة  مكتبة  إلى  ارجع 
عن  وابحث  للمعلومات  الدولية 
لهذه  وأمثلة   األمو الشعر  أغراض 
معلمك  على  واعرضها  األغراض 

وزمالئك.

ابحث وتعرف:
عند  المصطـلح  هذا  شاع  البنيـة: 
معنى  عن  ابحث  والنقاد.  الفالسفة 
معلمك  مع  وتناقش  المصطلح  هذا 

فيما توصلت إليه.
«مشكلة  لكتاب  الرجوع  يمكنك 
دار  إبراهيم ـ  زكريا  للدكتور  البنية» 

المعارف.
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ا�نشطـة والتدريبـات
    االستماع  االستماع

استمع إلى األبيات الثالثة األولى، ثم أجب:  ١
أ   

ما الفكرة الرئيسة فى األبيات؟ ب 
فى البيت الثانى جمال. وضحه وبين قيمته. ـ  ج
بم تفسر خطاب سابق لعمر بن عبد العزيز؟ د 

استمع إلى النص ثم أكمل الشكل التالى شفهيا:  ٢
ما أعجبك فيه

اللفظ والمعنى

ما لم يعجبك منه

المحسنات والصور

غرضه

حدد

  التحدث  التحدث

«مناظرة» اشتركت فى مناظرة بين فريقين:   ٣
الفريق األول: ير أن العلم وحده يكفى لتقدم البالد ويزيل مشكالتها.  

الفريق الثانى: ير أن المال وحده كفيل بتقدم البالد والتغلب على أزماتها.  
ا وجهة نظرك. ا اآلراء، ومحددً ناظر الفريقين مناقشً  

استخبرمرادف

الخبرجمع

عميتمضاد

هـات

من القائل؟
بالعلم والمال يبنى الناس ملكهُم

إقالل لم يبن ملك على جهل و

من القائل؟
بالعلم والمال يبنى الناس ملكهُم

إقالل لم يبن ملك على جهل و

أضف إلى معلوماتك أضف إلى معلوماتك 
العصر  فى  الشعراء  أبرز  من 
األموى الفرزدق وجرير ومجنون 
ليلى وقيس بن الملوح وعمر بن 

أبى ربيعة.
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  القراءة  القراءة
ألق النص أمام زمالئك مراعيًا: (ضبط الكلمات ضبطا صحيحاـ  استخدام الوقفات أثناء اإللقاءـ  استخدام   ٤

اإلشارات ـ موازنة الصوت مع المعنى).
اقرأ األبيات ثم أجب:  ٥

يظفْر بحاجِته الجوَر ال  َيطْلِب  الظفُرمن  له  ُيهدى  قد  الَحِق  وطَالُِب 

بها القلوُب  َتشَفى  عبٌر  الهدى  الشجُروفى  وسميه  عن  ينضُر  كالَغيِث 

كجاهلِها بالتقوى  العلِم  ذو  بصُروليس  له  ما  كأعَمى  البصيُر  وال 

أ 

اشرح األبيات، ثم اقترح عنوانا لها. ب 
 الهداية شفاء للقلوب  الشاعر يحب العدل   دلل على أن:   ـ  ج

فى األبيات خيال، وضحه وبين سر جماله. د 
ل توقعك لما يقول عمر لمسلمة: اقرأ الفقرة، ثم سجِّ  ٦

«لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة جمع ولده حوله، فلما رآهم استعبر ثم قال: بأبى وأمى من خلفتهم   
بعد فقراء! فقال له مسلمة بن عبد الملك بن مروان: يا أمير المؤمنين، فتعقب فعلك وأغنهم، فما يمنعك 

أحد فى حياتك وال يرتجعه الوالى بعدك....».
بعد دراستك النص ناقش معلمك فى:  ٧

 الرشد  العلم   التقو   العمى   الحذر 
استخرج اإليجاز واإلطناب مما يلى وبيِّن صور كل:  ٨

قال تعالى: نثw   rq   p  o  nمث     سورة األعراف. أ 
قال تعالى: نث§  ¨  ©         ª        »  ¬     ®  ¯          °     ±مث      سورة الشرح. ب 

أكلت خبزا وماء. ـ  ج
ُغلٌَّة النيل  ِسوَى  ماٍء  إلى  بى  زمزموما  الله  ـ  أستغفر  ـ  أنه  ولو  قال الشاعر:   د 

ما أهم أغراض الشعر األمو؟  ٩

الجورمرادف

الغيثجمع

الظفرمضاد

باالستعانة بالشبكة الدولية للمعلومات هـات
قصيدة  تخير  الشعرية  وبالموسوعة 
مع  تناقش  ثم   ،البربر لسابق   أخر
زمالئك فى موضوعها موضحا رأيك.

وباالستعانة  زميلك  مع  بالتعاون 
بمكتبة المدرسة، حدد أغراض الشعر 

.فى العصر األمو
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 .اقترح بعض القيم والسلوكيات التى تكفل لإلنسان السعادة إذا التزم بها
 :أكمل الشكل

..................

..................

..................

..................

..................

..................

الخطب أنواع منها

مكونات الخطبة

 .تأمل الصورة وصفها

تمهيـد: تمهيـد: 
اإلنسان يحتاج إلى اقتران القول بالعمل والصبر فى طلب العلم والتحلى بشمائل 
تصونه عن الزلل مثل (الحلم ـ الفراسة ـ الصبر ـ الشفقة) وهذه الخطبة تبرز 

لنا بعض شمائل المؤمن التى يحتاج إليها.

أهداف الدرس

ا على أن: فى نهاية هذا الدرس ينبغى أن تكون قادرً
 .تستنتج الفكر الرئيسة للمسموع
 .تستخلص أوجه التناقض فيما تستمع إليه
 .توظف تعبيرات الوجه واليدين فى حديثك
 .تعيد تنظيم الفكر
 .تصنف الفكر التى تقرؤها
 .تحدد الخصائص األسلوبية لنص مقروء
 .تحدد مضامين النص
 .تحدد اتجاهات النص األدبى

القضايا المتضمنة 

 .المهارات الحياتية

المهارات
القراءة  ـ  ونقده  المسموع  فهم  ـ  المالحظة 
الجهرية ـ القراءة الصامتة ـ التصنيف بالتحليل

*اإلمام الحسن البصر علم وعمل
الدرس الثالث

 ،البصر الحسن  أبى  بن  الحسن  * هو 

لد  وُ األنصار.  مولى  سعيد  أبو  وكنيته 
سنة إحد وعشرين من الهجرة، وتوفى 
الفقهاء  العباد  من  وهو  وعشر،  مائة  سنة 
الخطباء فى مسائل علم التوحيد وتلميذه 

واصل بن عطاء رأس المعتزلة.
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النـصالنـصالنـص
استهل اإلمام الحسن البصر خطبته الشهيرة فقال:

بَِغير  َوَمْعرَفٌة  َعمِل،  بِال  النَّاَس األَمانى: قوٌل  أَْهلََك   ... يْهاتَ هَ يْهات  «هَ

ا  سيسً إيَماٌن بِال َيقيٍن، َما لِى أََرى ِرَجاًال وال أََرى عقوًال؟! وأْسَمع حَ َصْبر، َو

وال أََرى أنِيَسا؟!

ُموا ثم اْسَتحلُّوا،  َدَخل القوُم ـ والله ـ ثم خرجوا، وَعرُفوا ثم أَنكروا، وَحرَّ

انه، إَذا ُسِئل: أَمؤمٌن أنَت بيوم الحَساب؟ قال:  لى لِسَ ِإنما دِين أحدكم لعقةٌ عَ

إيمانًا  نعم! كَذَب وَمالك يوم الدين. ِإنَّ ِمْن أخالِق المؤمن قوة فى دين، و

ا فى رفَق، وَتحمال فى فاقة،  يْسً لم، وِحلًْما بِعلِم، وكَ فى يقيِن، وِعلًما فى حِ

يحيفُ  ال  ا فى االستقامة،  َوَعطاًء فى الحقوق، وإنصافً ِغَنى،  وقْصًدا فى 

بْغِض، وال يأثم فى ُمَساعدة من يحب، ال يهمُز وال يْغمُز وال َيلْمُز،  نْ يُ لى مَ عَ
جيعةِ إن نزلْت بِغيره، وال ُيَسرُّ  غْلو وال َيلُْهو وال َيلَْعب، وال َيشَمُت بالفَ وال يَ

بِالمعصية ِإَذا نََزلَْت بِسواه.

ِشَفاٌء، وَصْبُره  َقْولُُه  ُمَساِرع،  الرُكوع  إلى  الِة َخاِشع، و الصَّ المْؤمُن فى 

بينهم  تُ  كُ لَْيَعلََم، ويَسْ العلَماَء  ُيخالِط  ِعْبرة،  تقى، وسكونُه فكرة، ونَظُره 

ِجِير  إن  َصَبر، و إن ظُلِم  َحلم، و َسِفه عليه  إْن  َو لَِيْغَنم،  لِيْسلََم، ويتكلُم 

عليه َعَدل».

 الكلمـة والسـياق

ف معانى الكلمات التى تحتها خط. ارجع إلى معجمك وتعرَّ

تحليل النصتحليل النصتحليل النص

بيئة النص: أوالًأوالً::
 قو وقد  الخطابة،  فن  وإلى   ،األمو العصر  إلى  النص  هذا  ينتمى 
هذا الفن فى العصر األمو وازدهر وتنوعت موضوعاته فوجدنا خطب 

فى أثنـاء القـراءة

من أ أنواع الكلم «هيهات»؟ 

ما الفرق بين العدل واإلنصاف واإلحسان؟

استخدم كلمة «حسيس» فى جملتين 
بحيث يكون لها معنيان مختلفان.

فكر  لسانه»  على  لعقة  أحدكم  «دين 
واقترح جمال لها نفس المعنى. 

«ال يحيف على من يبغضه» ابحث عن 
آية أو حديث تؤكد به هذا المعنى.

فى  المثل  به  بَ  رِ ضُ العرب  نْ  مِ نْ  مَ
فى  المثل  به  رب  ضُ ومن  «الحلم»؟ 

«الكياسة» والذكاء؟

ومتى  ا؟  محمودً الصمت  يكون  متى 
ا؟ يكون مذمومً

أضف لمعجمك
)هيهات دَ عُ اسم فعل بمعنى (بَ
ا احسيسً صوتً
فطنةكيس
فقر وحاجةفاقة
يجاوز الحد والتشدديغلو

والجمع الفجيعة المؤلمة  المصيبة 
فجائع
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التأييد للسلطان أو معارضته، وأخر للحث على الجهاد أو التبشير بفتح 
جديد، عالوة على خطب الوعظ فى المساجد والرؤساء فى المحافل، 
والخلفاء يُرغبون ويُحذرون. وخطبة الحسن البصر من خطب الوعظ 
وعقولهم  بأيديهم  وتأخذ  الناس.  فى  الدينية  والتعاليم  القيم  تبث  التى 

فتستقيم حياتهم.
الشرح: ثانًياثانًيا::

للقول  العملى  التطبيق  أهمية  ببيان  خطبته   البصر الحسن  اإلمام  بدأ 
حتى ال تكون األقوال مجرد أمانى ال تقدم بها.

كما أن المعرفة تحتاج إلى الصبر فى اكتسابها، كما يحتاج اإليمان إلى 
اليقين لتقو العزائم وتُنجز األعمال، ويتعجب من الرجال الذين يعطلون 
عقولهم ومن أصحاب األصوات العالية الذين ال يشعر اإلنسان معهم بأنس 

أو أمان وال نفع ينتظر منهم.
من  الناس  بعض  يصيب  ما  بيان  إلى   البصر الحسن  اإلمام  انتقل  ثم 
تبدل األحوال، وضعف العزيمة وسفاهة العقل وسوء الفهم ألمور الدين 

وشئون الدنيا.
الدين،  فى   قو فهو  العزيمة،   قو العقل،  راجح  المؤمن  أن  ويؤكد 
يِّسٌ فَطِنٌ صابر فى الضراء معتدل فى السراء، عطوف  وحليم فى علمه، وكَ
رحيم، مؤدٍ الحق لصاحبه، ينصف اآلخرين وإن كان على خالف معهم، 
ال يسىء لآلخرين بغمز أو لمز أو همز، معتدل الحال، ال يحقد على أحد 

وال يشمت فيه.
وهو خاشع فى صالته مخلص فى عبادته، تقى ثاقب البصر فى األمور 
صبور،  ويجلهم،  معاشرتهم  ويحسن  العلماء  يخالط  نافذة،  بصيرة  ذو 

حليم، عادل.

من جماليات النص: ثالًثاثالًثا::
الموسيقى: أ 

  (قوة فى دينـ  إيمان فى يقين) الحظ ،(أنيسا أسمع حسيساـ  ال أر)
فى نهاية الجمل (حسيساـ  أنيسا) (دينـ  يقين). تجد أنها تحدث جرسا 

موسيقيا تستريح له األذن وتطرب له النفس.

ابحث فى شبكة المعلومات الدولية 
أو فى مكتبة المدرسة أو فى مصادر 
من  الخطابة  فن  تطور  عن   أخر
 ،العصر الجاهلى حتى العصر األمو
وأشهر  وسماته  دواعيه،  حيث:  من 

الخطباء.

زمالئك  مع  وتعاون  الخطبة  اقرأ 
اإلمام  أسلوب  سمات  اكتشاف  فى 

.الحسن البصر

ابحث وتعلم:
الزدهار   أخر أسباب  عن  ابحث 

.الخطابة فى العصر األمو

هل تعلم أن
تمتعوا  األموى  العصر  خطباء  أن 
والملكـات  السليمـة  بالفطـرة 

الخارجية فى الخطابة.

فى  الموسيقية  ــرار  األس اكتشف 
الخطبة وناقشها مع معلمك.



٨٩ الوحدة الثالثة: علم وعمل

الطباق: تأمل الجمل وحدد الكلمات التى بينها طباق(دخل ـ خرج)  ب 
المعنى  أكد  قد  الطباق  هذا  أن  إلى  وتوصل  استحلوا)  ـ  (حرموا 

ووضحه.
  الحظ كذلك المقابلة بين الجملتين (ال يحيف على من يبغضـ  ال يأثم

فى مساعدة من يحب) وتوصل إلى أنه يؤكد كذلك المعنى ويوضحه 
المعاملة  فى  واالعتدال  التفكير  حسن  أثر  بوضوح  فيظهر  ويقويه 

وااللتزام الصادق بالعدل.
األساليب:  ـ  ج

  على لعقة  أحدكم  دين  عقوال؟!) (إنما   أر وال  رجاال   أر لى  (ما 
لسانه)، (أمؤمن أنت بيوم الحساب؟) تجد أن التعجب يظهر دهشة 
(إنما  فى  التوكيد  وأن  العقل،  وضعف  البنيان  قوة  من  الخطيب 
يفيد  ووسيلته (إنما) وهو  دين..) وأداته (إنما) فهو أسلوب قصر 
 الذ  االستنكار واالستفهام  والتوكيد،  والتخصيص  القصر 
يتصل  فيما  وخاصة  المسئول  لسلوكيات  السائل  استنكار  يحمل 
الخلق  استقامة  على  يحرص  يجعله   الذ الحساب  بيوم  بمعرفته 

السلوك. وحسن 
الخيال والتصوير:  د 

  (علما فى حلم، وحلما بعلم، وكيسا فى رفق) تجد أنها تدل على التعقل
والحكمة فى تصريف األمور، وجاء هذا المعنى مصحوبا بالدليل 

عليه (حلم ـ كيس) وذلك بإيجاز.
  حيث خياال  التعبير  هذا  فى  تجد  لسانه)  على  لعقة  أحدكم  دين  (إنما 

أبرز الدين وكأنه شىء ماد يتذوقه اإلنسان بلسانه، ثم يزول مذاقه 
ا، وهذا التشبيه البليغ والغرض منه أو وجه الشبه فيه بيان ضعف  سريعً
التأثر بالدين واالستجابة القوية ألوامره ونواهيه شأن لعقة الشيء من 

طعام أو شراب تمر على اللسان وال يطعمها الجسم.

فى  والمقابلة  الطباق  أسرار  اكتشف 
الخطبة وناقشها مع معلمك.

اكتشف أسرار األساليب فى الخطبة 
وناقشها مع معلمك.
أل

ابحث فى الخطبة عن الخيال وناقشه 
مع معلمك.

فكر مع زمالئك فى غرض الخطيب 
فى قوله (إن من أخالق المؤمن قوة 
ر فى الغرض من تكرار  فى دين) وفكَّ
ال  ـ  يأثم  ال  ـ  يحيف  (ال  فى  «ال» 

يهمز.....).
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سمات أسلوب الخطيب: رابًعارابًعا::
اتسم أسلوب اإلمام الحسن البصر بما يلى:

  سهولة العبارة حتى توشك أال تحتاج إلى شرح مع جزالة اللفظ، وقوة
 التعبير، والخلو من الحشو والفضول، وهذا هو السهل الممتنع الذ
يراه الجاهل فيظن أنه يحسن مثله، فإذا أراد أن يقول مثله فلن يقدر منه 
على شىء. وفيها تعبيرات بلغت الذروة فى البالغة واإليجاز (أسمع 
من  يتضمنه  ما  مع  عبرة)،  ونظره  فكرة  أنيسا) (سكوته   أر وال  حسيسا 

البديع. المعنى 
  مرتبة والفكر  خفاء،  وال  غموض  فيها  ليس  مرتبة  غزيرة  المعانى 

متسلسلة.
  الحظ أن الخطيب قليل الصور فى خطبته مع براعة فى عرض المعانى

والتوازن  اللفظى  التناسق  على  اعتمد  كما  بها،  واإلقناع  وتقريبها 
الموسيقى الناتج عن االزدواج، واستخدم المحسنات البديعية مثل: 

السجع دون تكلف فى مواضعها.

سمات شخصية الخطيب: خامًساخامًسا::

حكيم

عالم

فقيه

عاقل

ُمجرِّب

لين الخلق

يقدم مواعظه من خالل خطبه فى لين 
ويسر ودون تزيُّد فى الكالم

مالمح 
شخصية 

الخطيب من 
خالل النص:

لين

يقدم م
ويسر ود
م

مالمح 
شخصية 

الخطيب من 
خالل النص:

الدولية  المعلومات  بشبكة  استعن 
عن  البحث  فى  األدبية  والمصادر 
الحسن  اإلمام  حكمة  تؤكد  مواقف 

البصر وسعة ثقافته.

عن  البحث  فى  زمالئك  مع  تعاون 
 البصر الحسن  خطب  من  نماذج 

وحللها مبينا سماته األسلوبية.

اقرأ الخطبة وبين كيف ربط الخطيب 
بين فكره.

هل تعلم أن؟
السحر،  أثر  يفوق  قد  أثًرا  للكلمة 
والكلمة سالح أمضى من السيف، 
جيدا  وفكر  كالمك  على  فاحرص 

قبل التكلم.



٩١ الوحدة الثالثة: علم وعمل

لمحة أدبية:  سادًساسادًسا::

الخطـابة فى العصر ا�مـوى

تعددت ألوان الخطب فى العصر األمو (سياسية ـ اجتماعية ـ دينية ـ 
حفلية ....). وازدهرت فى العصر األمو لتوافر دواعيها مثل:

 .تأييد الحاكم
 .الصراعات الحزبية
 .الفتوح اإلسالمية

واتسمت الخطابة بما يلى:

من حيث الموضوعات: تجددت الموضوعات فاستحدث األمويون   ١
إلى  الدعوة  وفرقهم  أحزابهم  بمحاسن  اإلشادة  مثل:  موضوعات 

مبادئها.
من حيث األلفاظ: اتسمت بالسهولة والبعد عن الغموض ومالءمتها   ٢

للمعانى.
األساليب: حرص الخطباء على تنويع أساليبهم لجذب انتباه السامع   ٣

وتحقيق اإلقناع واإلمتاع.
على  تعتمد  فالخطب  عامة،  بصفة  الخطب  فى  الخيال  قلَّ  الخيال:   ٤

المعانى المباشرة البسيطة التى يسهل فهمها على جميع الطوائف.
حرص الخطباء على استخدام المحسنات البديعية، وخاصة السجع،   ٥

ا للنغمة الموسيقية التى تطرب النفس عند سماعها. نظرً
جاءت الجمل ـ أحيانًا ـ قصيرةً معبرة عن المعانى بإيجاز.  ٦

اكتشف الخصائص الفنية للخطابة فى 
العصر األمو وناقشها مع معلمك.

ابحث وتعرف:
بالمعاجم  مادة «خطب»  فى  ابحث 
العربية فى الشبكة الدولية للمعلومات 
الخطابة  مصطلح  وبين  بينها  واربط 

واعرضه على زمالئك.

فكر:
تحب  الذى  الخطيب  سمات  ما 

االستماع إليه؟

أضف إلى معلوماتك أضف إلى معلوماتك 
الخطب الحفلية:

تلقى فى حفالت الزواج والوالئم 
اليومية  والمناسبات  واألفراح 

واألعياد والمواسم.
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ا�نشطـة والتدريبـات
    االستماع  االستماع

استمع للنص وميز الخصائص األسلوبية للخطيب.  ١

استمع للنص ثم ناقش مع زمالئك الجمال فى التعبيرات التالية:  ٢
 .أهلك الناس األمانى
 !عقوال؟ رجاال وال أر ما لى أر
 .عرفوا ثم أنكروا
 .يتكلم ليغنم

استمع للنص ثم هات ما يلى فى جمل من عندك:   ٣
نزلتيحيفحسيسمعنى

حقوقأخالقاألمانىمفرد

يلهورحمةيقينمضاد

هـات

استمع إلى الفقرة التالية وحدد أوجه التناقض بها.  ٤
ر من عينه عبرة، وإنما كان وجهه منقبض المالمح،  ا لفراق صديقه ولم تنحدِ «لم يبد الصديق حزنًا أو ألمً  

وكان صوته يفيض حزنًا...».

  التحدث  التحدث

نشاط تقويم أقران:
باستخدام الحاسب اآللى صمم استمارة لتقييم مستو الجودة فى الحديث فى موضوع ما كما يلى:  ٥



٩٣ الوحدة الثالثة: علم وعمل

المهارة
(معيار الجودة)

مستو الجودة (األداء)
١ ٢مقبول   ٣جيد   ا   ٤جيد جدً ممتاز  

ينتج فكرا وثيقة الصلة بموضوع الحديث.
يوضح غرضه من الحديث.

ينوع األساليب بين الخبر واإلنشاء.
يستخدم المالمح واإليماءات أثناء الحديث.

  القراءة  القراءة
اقرأ النص أمام زميلك واطلب منه إعادة تنظيم فكره بحيث تنتج نصا جديدا يتناول المعانى نفسها.   ٦

اقرأ ثم أجب: (المؤمن فى الصالة خاشع، وإلى الركوع مسارع، قوله شفاء، وصبره تُقى، وسكوته فكرة،    ٧
ونظره عبرة، يخالط العلماء ليعلم، ويسكت بينهم ليسلم، ويتعلم ليغنم).

ما أهمية الخشوع فى الصالة؟ أ 
لماذا يحتاج المؤمن إلى مخالطة العلماء؟ ب 

أشارت العبارة إلى بعض صفات الصديق الحق. اشرح ذلك بأسلوبك. ـ  ج
وضح الجمال فى انتهاء الجمل بالكلمات (يعلم ـ يسلم ـ يغنم). د 

اقترح صفات أخر للمؤمن حتى ينال ثقة الناس. ـ  ه
اشرح العبارة مبينا مالمح شخصية الخطيب من خاللها. و 

ما الخصائص الفنية للخطابة فى العصر األمو؟   ٨

بالتعاون مع زمالئك صمم لوحة حائط عن الحسن البصر تحت عنوان (خطيب وخطبة، وناقش زمالءك    ٩
فى الفكر التى تتوقع أن تقيمها المجلة.

ما الخصائص الفنية لخطبة الحسن البصر؟   ١٠
اضبط الكلمات التى تحتها خط:   ١١

. ال أر عقوالً أ 
إن من أخالق المؤمنين قوة فى دين. ب 

المؤمن فى الصالة خاشع. ـ  ج
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ن ما أعجبك فى الكتاب  َدوِّ
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التوقيع: ............................................. اسم الطالب: .............................................   
٨٢٦ أرسل مالحظاتك على العنوان التالى: ١٢ ش واكد، المتفرع من ش الجمهورية، البرج الفضى، القاهرة، جمهورية مصر العربية، رقم بريد



٩٥

ن ما لم يعجبك فى الكتاب  َدوِّ
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التوقيع: ............................................. اسم الطالب: .............................................   
٨٢٦ أرسل مالحظاتك على العنوان التالى: ١٢ ش واكد، المتفرع من ش الجمهورية، البرج الفضى، القاهرة، جمهورية مصر العربية، رقم بريد

دون مالحظاتك
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مراجع يستعين بها الطالب 

 .أحمد فؤاد باشا: فى التنوير العلمى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٦
 .الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزنى: شرح المعلقات العشر من األدب، مكتبة الحياة للطباعة والنشر بيروت، ١٩٨٣
 .زكى نجيب محمود: مجتمع جديد أو الكارثة، القاهرة، دار الشروق، ٢٠١٢
 .شوقى ضيف: سلسلة تاريخ األدب العربى ـ (العصر الجاهلى) القاهرة، دار المعارف، ٢٠٠٣
 .شوقى ضيف: سلسلة تاريخ األدب العربى ـ (العصر اإلسالمى) القاهرة، دار المعارف، ٢٠٠٣
 .عبد العليم إبراهيم: النحو الوظيفى القاهرة، دار المعارف
 .أشكال الصراع فى القصيدة العربية، األنجلو المصرية، ٢٠٠٤ :عبد الله التطاو
 .فى تاريخ األدب الجاهلى، القاهرة، دار المعارف، ١٩٨٥ :على الجند
 .فؤاد زكريا: التفكير العلمى، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ٢٠٠٦
 .محمد حماسة عبد اللطيف: بناء الجملة العربية، دار غريب ـ القاهرة، ٢٠٠٣
 .مى يوسف خليف: تحليل النصوص: قراءة منهجية فى شعرنا القديم، القاهرة، دار غريب، ٢٠١٢
 .نبيل على: الثقافة العربية وعصر المعلومات سلسلة عالم المعرفة الكويت، ٢٠٠٣



كتاب األنشطة
٢٠١٤ ـ ٢٠١٥م

اللغة العربيةاللغة العربية

هّيا ل�بَداعهّيا ل�بَداع
الفصل الدراسى األولالفصل الدراسى األول

الصف الثانى الثانوى



الوحدة ا�ولىالوحدة ا�ولى
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الوحدة الوحدةأهداف  أهداف 

مقدمـة



الوحدة ا�ولى

من مهارات الحياة

الوحدة أهداف 

المهارات:
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مقدمـةمقدمـة

دروس الوحدة ا�ولى:
(قراءة) إعمال العقل   :  
(شعر) من تجارب الحياة   :  
(نثر) من وصايا الحكماء   :  



إعمال العقل
الدرس ا�ول

٤

د. زكى نجيب محمود*

هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول 

تذكر:

 .الحضارة اإلسالمية وغيرها من الحضارات قد قامت على واقع وعلى علم بذلك الواقع
 .ا ا شديدً المنجم ينصح اإلمام عليا بالسير لألعداء فى وقت محدد، واإلمام علىّ يخالفه ويعنفه تعنيفً
 .إذا اختلف الناس فى ميدان العقل فإنهم سرعان ما يصلون إلى اتفاق ويذعن المخطئ للمصيب
 .تحتد الخصومة بين الناس إذا اختلفوا على شىء تولته العواطف واألهواء
 .العقل يعنى التخطيط المدروس
  .الدعوة إلى صحوة العقل
 .اإلمام محمد عبده من أبرز الداعين إلى حكم العقل
 .يرفع الفعل المضارع إذا لم يسبق بناصب أو جازم
 .(حتى ـ فاء السببية ـ الم الجحود) من األدوات التى ينصب بعدها المضارع
 .( ّمن جوازم المضارع أدوات شرط تجزم فعلين وهى (حيثما ـ أيان ـ أَنَّى ـ أ

ا�نشطة والتدريبات 

باالشتراك مع زمالئك استمع للفقرة الثانية ثم أجب عما يلى:  ١
أكمل الجدول: أ 
الجملةاإلجابة الكلمةالمطلوب
....................................................................................................يلفت مرادف 

....................................................................................................المخطئمضاد

....................................................................................................األهواءمفرد

....................................................................................................ميدان جمع 



٥الوحدة األولى: من مهارات الحياة

أكمل الشكل التالى: ب 

الفقرة الثانية

الفكرة األولى:
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

الفكرة الثانية:
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

الفكرة الثالثة:
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

متى يذعن المخطئ للمصيب كما فهمت من الفقرة؟ ـ  ج
تتحدث الفقرة عن نوعين من االختالف فما هما؟ وما رأيك؟ د 

 ............................................................................................................................................. :االختالف األول
 ............................................................................................................................................. :االختالف الثانى
 .........................................................................................................................................................  :أر وأنا 

...........................................................................................................................................................................

استمع للفقرة الثالثة من الموضوع وأجب عما يلى:  ٢
اقترح عنوانًا لهذه الفقرة. أ 

...............................................................................................................................................................................  

ا أعجبك فى هذه الفقرة. حدد تعبيرً ب 
...............................................................................................................................................................................  

ا وحدد عالمة إعرابه. استخرج فعالً مضارعً ـ  ج
...............................................................................................................................................................................  

لخص ما استمعت إليه فى جملة واحدة. د 
...............................................................................................................................................................................  



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٦

بالتعاون مع زميلك تحدث عن خطر االختالف فى اآلراء القائمة على األهواء واطلب من زميلك تقويمك    ٣
ا البطاقة التالية: مستخدمً

مستو األداءالمهارة
ا ٣جيد ٢مقبول ١ ممتاز ٤جيد جدً

التحدث باللغة العربية الفصيحة 
ا ضبط الكلمات بنية وإعرابً

تمثيل المعنى 
التقدير النهائي

 
بالتعاون مع زميلك علق على الخبر التالى:  ٤

ا إلسهاماته القيمة  الخبر: أطلقت وكالة ناسا اسم العالم البيرونى على فوهة من فوهات سطح القمر تكريمً  
فى علم الفلك.

ا بطاقة التقييم التالية: اطلب من زميلك تقييم حديثك مستخدمً  

مستو األداءالمهارات النوعيةالمهارة العامة
ا ٣جيد ٢مقبول ١ ممتاز ٤جيد جدً

مراعاة اهتمامات 
المخاطبين

ترتيب الكالم من حيث المقدمة ـ 
المقاطع االنتقالية ـ الخاتمة المؤثرة
استخدام لغة مناسبة للمستمعين
استخدام اإليماءات واإلشارات 

تعديل الوصف على ضوء التغذية 
الراجعة من الجمهور



٧الوحدة األولى: من مهارات الحياة

ر اقرأ وعبِّ
اقرأ النصوص التالية قراءة معبرة، ثم استنتج العالقة بينها وبين موضوع الدرس:  ٥

قال الله تعالى: نث§      ¨  ©  ª»  ¬  ®     ¯  °    ±  ²مث سورة الحشر. أ 
يقول أكثم بن صيفى فى خطبته: آفة الرأ الهو، وحسن الظن ورطة، وسوء الظن عصمة...... ب 

:يقول المعر ـ  ج
 إمام يقوم  أن  الناس  الخرساءيرتجى  الكتيبة  فى  ناطق 

 الـ سوى  إمــام  ال  الظن  والمساءكذب  عقل مشيًرا فى صبحه 

 ــا أطــعــتــه جــلــب الـــ ـــإذا م ــاءف واإلرس المسير  عند  رحمة 

 
العالقة بينها وبين موضوع الدرس الشرحاألقوال

.................................................................................................... اآلية القرآنية

....................................................................................................الخطبة

....................................................................................................أبيات أبى العالء

بالتعاون مع زميلك اقرأ الدرس قراءة متأملة ثم صنفه على ضوء ما يرد فى اإلطار التالى:  ٦

يهدف إلى إقناع القارئ بفكرة أو تغيير وجهة نظره أو رأيه فى أمر ما. النص اإلقنـاعى: 
ا ويشرحها ويستعين بالصور والجداول  ا ومقصودً ا مباشرً النص المعلوماتى:  يقدم معلومات للقارئ تقديمً

والرسوم لتوضيحه.
ا زمانيًا ومكانيًا. ا وإطارً ا حقيقية أو خيالية ويتضمن شخوصً يحكى حكاية ويصف أحداثً  :النص السـر

 

أبو العالء المعرى



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٨

اقرأ واكتشف
بالتعاون مع زمالئك اقرأ ثم أجب:  ٧

وإذا قيل: أين نقطة البدء التى بدأ منها تقدمنا فى هذا العصر؟ لكان الجواب هو: كانت البداية لحظة أن   
دعا الدعاة إلى صحوة العقل فى وجه الموجة العاتية التى غمرتنا بطوفان من خرافات.

تخير الصواب مما بين القوسين:  ٨
مرادف العاتية: (العالية ـ المخيفة ـ الشديدة ـ الصاخبة). أ 

مضاد صحوة: (غفلة ـ ضعف ـ كسل ـ غياب). ب 
ـ  ظلل البديل األنسب من الشكل: (اإلسالم يقاضينا إلى العقل فكيف يمكن أن يجور أو يثور عليه). ج

يظلمه ويدعو إلى عصيانهيدعو إلى ما يخالف منطقه

يحارب الداعين له ينزل األهواء منزلته

يجور أو يثور عليه

ارسم صورة تعبر عما يلى واشرح ما تدل عليه لزمالئك:  ٩
اختالف الرأى ال يفسد للود قضية



٩الوحدة األولى: من مهارات الحياة

أعد كتابة الفقرة الرابعة من الدرس مع ضبطها بنية وإعرابًا   ١٠
.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

اربط بين كل جملتين بأداة شرط مناسبة فيما يلى مبينًا القيمة التى تشتمل عليها كل جملة:   ١١
 

القيمة المضافةاإلجابة الجملة الثانيةالجملة األولى

إن تعملوا بجد وإتقان تحققوا تحققون أمل األمة  تعملون بجد وإتقان 
إتقان العملأمل األمة

.................................................................يعلو شأن الجماعةيستقيم الفرد 

.................................................................تقى جسمك من األمراضتمارس الرياضة

.................................................................ينال ما يتمنى يتخلق باألخالق الكريمة 

.................................................................يسمو وطنكمتتعاونون على الخير

ا أدوات شرط جازمة مع التنويع فى هذه األدوات: عبِّر عن المعانى التالية مستخدمً   ١٢
استخدام العقل لحل المشكالت ـ يمنع تفاقمها.  أ 

.................................................................................................................................................................................  

ارتفاع مستو الصحة ـ ينمو الوعى الصحى.  ب 
.................................................................................................................................................................................  

تقدم الصناعة ـ يرتفع مستو المعيشة. ـ  ج
.................................................................................................................................................................................  



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ١٠

ا عن المقال من حيث: اكتب تقريرً  ١٣
ترتيب الفكر: ............................................................................... أ 
......................................................................................................

وضوح المعانى: ......................................................................... ب 

......................................................................................................

الدقة اللغوية: ............................................................................... ـ  ج

......................................................................................................

األسلوب: .................................................................................... د 

......................................................................................................

د. أحمد زويلابن الهيثم

لب منك أن تقدم ورقة بحثية بسيطة إلى أحد المؤتمرات عن الضوء بين الحسن بن  بالتعاون مع زمالئك طُ   ١٤
الهيثم وأحمد زويل. اكتب الورقة مستعينًا بما يلى:

وضع خطة واضحة للبحث بعد القراءة التمهيدية وجمع المعلومات. أ 
.................................................................................................................................................................................  

ا (التعريفات العلمية ـ الفرضيات ـ النظريات ـ التجارب). ا جيدً توظيف األدلة الداعمة توظيفً ب 
.................................................................................................................................................................................  

دمج االقتباسات مع المحافظة على تدفق الفكر. ـ  ج
.................................................................................................................................................................................  

لحظة تأمل 
وأنت تطالع كتاب الجغرافيا وتقرأ عن 
خطوط الطول ودوائر العرض فلتعلم 
أن جدك البيرونى أول من عرفها وحدد 
أماكنها عندما أدرك بعقل وقاد العالقة 
الوطيدة بين علم الفلك وعلم الحساب.

عن  الفيزياء  كتاب  فى  قرأت  إذا  أما 
مفهوم الجاذبية ودوران األرض حول 
محورها فعليك أن تنتبه فقد كانت هذه 
إحدى اسهامات البيرونى التى ألهمت 
وإذا  الجاذبية  قانون  اكتشاف  نيوتن 
انتهى بك المطاف عند كتاب األحياء 
البيرونى  كنية  سبب  عن  أوال  فابحث 
بأبى الريحان. وعندئذ ستكتشف أنه 

أسهم بقسط وافر فى علم النبات.

البيرونى



١١الوحدة األولى: من مهارات الحياة

اتباع طريقة ثالثة فى توثيق االقتباسات وكتابة المصادر والمراجع. د 
.................................................................................................................................................................................  

كتابة البحث وتصميمه باستخدام الكمبيوتر. ـ  ه
.................................................................................................................................................................................  

تحدث عن أهم القيم المتضمنة فى الدرس.  أ   ١٥
......................................................................................................................  
......................................................................................................................
......................................................................................................................
.....................................................................................................................

ارسم خريطة للنص تتضمن الفكرة العامة والفكر الرئيسة والفرعية. ب 

......................................................................................................................  

......................................................................................................................

......................................................................................................................

.....................................................................................................................

أعد كتابة الدرس بحيث ال يزيد عن فقرتين.  ـ  ج
.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................  

مهارات التلخيص
  تحديد الفكر األساسية

والعبارات المفتاحية.
  إعادة القراءة للنص أكثر من

مرة.
  االحتفاظ بالفكر األساسية

واستبعاد الشرح والتفاصيل.
 .الحفاظ على تسلسل الفكر
  التكلم بلسان صاحب

النص.
 .استعمال أدوات الربط
 .االلتزام بعالمات الترقيم



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ١٢

تذكر:

 .حياة زهير الطويلة جعلته يشعر بالضيق
 .اإلنسان ال يستطيع معرفة الغيب
 .تَغْن عنه سْ ا، ومن يبخل على قومه، يُ من يفعل الخير يجد خيرً
 .(القلب ـ اللسان) يْه اإلنسان بأصغرَ
 .الكريم يكرمه الناس
  .الطباق نوعان: إيجاب وسلب
 .المقابلة أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب
  من شعراء المعلقات: امرؤ القيس ـ زهير بن أبى سلمى ـ طرفة بن العبد ـ لبيد بن ربيعة ـ عمرو بن كلثوم ـ

عنترة بن شداد ـ الحارث بن حلزة.

ا�نشطة والتدريبات 

بالتعاون مع زمالئك استمع إلى األبيات ثم أجب:  ١
ِمومن يغترب يحسب عدوا صديقه ُيَكرَّ ال  نفسه  ْم  ُيَكرِّ ال  ومن 

إن خالها تخفى على الناس تعلمومهما تكن عند امرئ من خليقة و

والدملسان الفتى نصف ونصف فؤاده اللحم  صورة  إال  يبق  فلم 

تخير اإلجابة الصحيحة: أ 
معنى خالها: (عرفها ـ اعتقدها ـ ظنها).  
جمع خليقة: (خالئق ـ خلق ـ أخالق).  

  مضاد يكرم: (يبخل ـ يهين ـ يذل).

شعر: زهير بن أبى سلمى* من تجارب الحياة
الدرس الثانى

زهير بن أبى سلمى



١٣الوحدة األولى: من مهارات الحياة

قال زهير: «ومن يغترب يحسب عدوا صديقه». ب 
وقال الشاعر: «سافر تجد عوًضا عمن تفارقه».  

 :وازن بين الشاعرين باستخدام الشكل التالى
الشاعر الثانى الشاعر األولالموازنة

.............................................................................................. وجهة النظر

..............................................................................................االتفاق

..............................................................................................االختالف

ما النتيجة المترتبة على عدم إكرام اإلنسان نفسه؟ ـ  ج

نتائج عدم إكرام اإلنسان نفسه

النتيجة األولى
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

...........................................................

النتيجة الثانية
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

...........................................................

النتيجة الثالثة
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

...........................................................

حدد الجمال فى البيت الثانى. د 
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ١٤

باالشتراك مع زمالئك استمع إلى الفقرة من معلمك ثم اربط بينها وبين نص زهير مكمالً الشكل كالمثال:  ٢
قال عمرو بن كلثوم يوصى أبناءه عندما حضرته المنية: «يا بنى، قد بلغت من العمر ما لم يبلغه أحد من   
ا بشىء إال عيرت بمثله، إن كان حقا فحق، وإن كان باطالً فباطل، ومن  آبائي،.. وإنى والله ما عيرت أحدً
ب، فكفوا عن الشتم فإنه أسلم لكم، وأحسنوا جواركم يحسن ثناؤكم، وامنعوا من ضيم الغريب  ب سُ سَ

فرب رجل خير من ألف..».
من خالل دراستك لنص زهير حدد: أ 

عمروزهير

النتائجالمقدمات

ومن يجعل المعروف...
 .........................................

.........................................

يستغن عنه ويذمم
.........................................

.........................................

النتائجالمقدمات

فكفوا عن الشتم
 .........................................

.........................................

يحسن ثناؤكم
.........................................

.........................................

النص

ما وجه الشبه بين زهير وعمرو شخصيةً وفنًا؟ ب 

زهيرعمرووجه الشبه
.............................................................................................. مالمح الشخصية

..............................................................................................األداء الفنى

اقرأ النص ثم استنتج ما أعجبك فيه مع التعليل. ـ  ج
...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................  



١٥الوحدة األولى: من مهارات الحياة

«فروق لغوية»: باستخدام المعجم اإللكترونى وباالشتراك مع زميلك. اكتب معنى (خال) فى كل جملة.  ٣
خال عمرو بن هند على العرب. أ 

خال العربى فى األمر. ب 

خال الفرس فى مشيه. ـ  ج
ا. خال األب االبن مريضً د 

أقامت مدرستك ندوة عن «أثر الحروب على حياة الشعوب».  ٤
باالشتراك مع زمالئك ناقش المتحدثين فى الفرق بين الحروب المتكررة فى الجاهلية وحروب عصرنا.  

 

الحروب تؤد إلى:
 تشريد الشعوب. 

 تدمير الدول. 
.........................................

.........................................

.........................................

الجاهلية فترة زمنية 
انتهت بظهور اإلسالم. 
وأمحت الحروب بين 

القبائل.
.........................................

.........................................

الجاهلية مضمون 
فكر وليست فترة 

زمنية. وقد استمرت 
الحروب إلى اآلن.

.........................................

.........................................

رأيك:
.........................................

.........................................

 .........................................

.........................................

.........................................

 

ابحث فى شبكة المعلومات الدولية والموسوعة الشعرية عن قصيدة أخر لزهير، وتناقش مع زمالئك   ٥
ا: محددً

الفكرة الرئيسة: ................................................................................................................................................... أ 

األلفاظ: ............................................................................................................................................................... ب 

البديع: ................................................................................................................................................................... ـ  ج

الخيال: ................................................................................................................................................................. د 

األساليب: ............................................................................................................................................................. ـ  ه

أضف إلى معلوماتك أضف إلى معلوماتك 
قيل: إن عمر رضى الله عنه قال 
البنه زهير: ما فعلت الِحلل التى 
أبالها  قال:  أباك؟  هرم  كساها 
التى  الِحلل  لكن  قال:  الدهر. 
كساها أبوك هرما لم يبلها الدهر.



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ١٦

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

سمات 
شعر زهير

أكمل الشكل التالى:  ٦
 

ا أثرها الفنى: حدد الطباق أو المقابلة فيما يلى محددً  ٧
قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص : «خير المال عين ساهرة لعين نائمة». أ 

...................................................................................................................................................................................  

النوى أعلم  ال  حيث  من  لى  ويسرى إلى الشوق من حيث أعلميفيض   :قال البحتر ب 
...................................................................................................................................................................................  

قال بعض الخلفاء: «من أقعدته نكاية اللئام، أقامته إعانة الكرام». ـ  ج
...................................................................................................................................................................................  

األثر الفنى الطباق أو المقابلةالتعبيرات
................................. ..............................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

ابحث فى الشبكة الدولية للمعلومات عن تعريف بشعراء المعلقات ثم لخص سيرة الشاعرين امرئ القيس   ٨
وطرفة بن العبد وحدد أوجه االستفادة من سيرتهما فى حياتك:

أوجه االستفادةملخص سيرتهالشاعر
.......................................................................................... طرفة بن العبد

..........................................................................................امرؤ القيس



١٧الوحدة األولى: من مهارات الحياة

ا بعدما أسلم. ا: لم يكتب لبيد شعرً بالتعاون مع زميلك علل شارحً   ٩
........................................................................................................................................................................................

ا عن معلقة طرفة مراعيًا ما يلى: (ورقة عمل) اكتب تقريرً   ١٠
الدقة اللغوية ـ وضوح المعانى ـ ترتيب الفكر ـ سالمة األسلوب

حدد صور اإليجاز واإلطناب مع التمثيل. أ   ١١
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................

من خالل دراستك لنص زهير. استنبط ما فيه من: معارف وقيم ومهارات. ب 
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................

ارجع إلى مكتبة المدرسة وشبكة المعلومات الدولية. واكتب عدة أسطر عن أثر البيئة فى شاعرية زهير  ـ  ج
مراعيًا تسلسل الفكر.

...............................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ١٨

نثر: ذو اإلصبع العدوانى *

تذكر:

 .ذو اإلصبع العدوانى ينصح ابنه نصائح تضمن له السيادة والشرف
 :تأمل الشكل لتعرف أهم هذه النصائح

 .ا موسيقيًا تطرب له األذن السجع هو توافق الفاصلتين فى الحرف األخير وسر جماله أنه يحدث جرسً
 .من فنون النثر الجاهلى الحكم واألمثال

ا�نشطة والتدريبات 

بالتعاون مع زمالئك بعد االستماع إلى الوصية:  ١
أكمل: أ 

مرادف «يسودوك»: ....................................   ١

مفرد «حريم»: .............................................   ٢

جمع «ذو»: ..................................................   ٣

مضاد «ابسط»: ............................................   ٤

من وصايا الحكماء
الدرس الثالث



١٩الوحدة األولى: من مهارات الحياة

دلل على ما جاء من قيم فى هذه الوصية يتفق مع تعاليم اإلسالم. ب 
ما يتفق منها مع اإلسالم القيم الواردة بهاالوصية

........................................
.......................................

........................................
 .......................................

......................................................................................
....................................................................................

تمتع األب بهذه الخالل النبيلة التى وردت بالنص. فماذا حققت له؟ ـ  ج
نثÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê  Éمث  الكريمة:  اآلية  معنى  مع  يتفق  ما  النص  من  هات  د 

سورة الحشر.

استمع إلى النص ثم استنتج:  ٢
الداللة البالغيةالشواهدالخصائص األسلوبية للنص
تنقل مشاعر الحب وتؤكد النصح...........................................................تكرار استخدام الجملة الفعلية

التشويق وإثارة االنتباه...........................................................التنوع بين الخبر واالنشاء 
.......................................................يحبوك، يرفعوك ـ صغارهم، كبارهماالعتماد على موسيقى السجع

استمع وفسر:
اطلب من زميلك إلقاء الوصية ثم قم بملء بطاقة التفسير التالية:  ٣

تفسيرهااإليماءات واإلشارات
.........................................................................مالمح الوجه
.........................................................................استخدام اليدين
.........................................................................استخدام الرأس
.........................................................................استخدام الكتفين

.........................................................................استخدام حركة القدمين



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٢٠

ْر: مواقف من الحياة: تحدث وَعبَّ
(من أنت؟) ـ استخدم العبارة السابقة فى مواقف متنوعة للتعبير عن األغراض التالية:   ٣

الرهبةاالحتقارالتهديدالدهشة

بالتعاون مع زمالئك نفذ النشاط التالى:  ٤
استمعت إلى مناظرة بين فريقين:  

الفريق األول: ير أن حياة العرب فى الجاهلية تخلو من الفضائل.
الفريق الثانى: ير أن حياة العرب فى الجاهلية احتوت على فضائل أكد عليها اإلسالم.

ا لوجهة نظر كل فريق ثم بين رأيك فيما يلى: تحدث شارحً  ٥
الفريق الثانىالفريق األول

...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

:وأنا أر
...............................................................................................................................................................................

أعد قراءة الدرس ثم حدد المقدمات التى تؤد إلى االستنتاج التالى:  ٦
المقدمات:

...................................................................................................................  ١

...................................................................................................................  ٢

...................................................................................................................  ٣

...................................................................................................................  ٤

...................................................................................................................  ٥
االستنتاج: لذ اإلصبع خبرة عريضة بالحياة وبطبائع الناس.



٢١الوحدة األولى: من مهارات الحياة

(بين زهير وذ اإلصبع) تأمل نص زهير الذ درسته (تجارب الحياة) ووصايا ذ اإلصبع واستنتج   ٧
ما اتفقا فيه من الشخصية والفن.

......................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................

بالتعاون مع زميلك اقرأ الفقرة التالية واكتشف التناقض ثم أكمل الجدول:  ٨
مضت ساعة كاملة على موعد المحاضرة ولم يأت الرجل، لقد كان فى أحد مصانعه يعنف عماله المحتجين   
كان  المصرية.  الصناعة  تشجيع  موضوعها  فكان  المحاضرة  أما  العمل،  ساعات  وكثرة  األجور  قلة  على 
الرجل على موعد مع مقابلة تليفزيونية، قدمته المذيعة على أنه من المدافعين عن حقوق العمال وعرف عنه 
احترامه للوقت. بعد ساعتين رجع إلى منزله وخلع حلته الفرنسية واستسلم للنوم فى غرفة نومه اإليطالية.

تصنيفهاالتناقضات
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

بالتعاون مع زمالئك اقرأ النص ثم اذكر أمثلة مع التعليل لما يلى:  ٩
ْجع السَّ

مثِّْل له

...................................................

...................................................

...................................................

َعلِّل

...................................................

...................................................

...................................................

إال أنه جاء طبيعيا غير متكلف غلب على عبارات الوصية



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٢٢

(ورقة عمل) مستعينًا بشبكة المعلومات الدولية، اقرأ وصايا لقمان الحكيم البنه ثم امأل الشكل التالى:  ١٠

.........................................................

.........................................................

.........................................................
........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

أوجه االتفاق

................................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

أوجه االختالف

................................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

وصايا ذى اإلصبع وصايا لقمان



٢٣الوحدة األولى: من مهارات الحياة

اقرأ ثم أجب:   ١١
«وأعن من استعان بك، وأكرم ضيفك، وأسرع النهضة فى الصريخ، فإن لك أجالً ال يعدوك، وصن وجهك   

عن مسألة أحد شيئًا، فبذلك يتم سؤددك».
تخير الصواب مما بين القوسين : أ 

معنى (صن): (ابتعد ـ احم ـ اعرف ـ ابسط).   ١
جمع (أجل): (آجال ـ آجل ـ آجالت ـ أواجل).   ٢

مضاد (أكرم): (أبعد ـ أنفر ـ ابخل ـ األم).   ٣
ما الفكرة التى تضمنتها الفقرة السابقة؟ ........................................................................................................ ب 

أتر ما جاء بالفقرة السابقة يبلغ االبن ما يتمنى من السؤدد؟ وضح. ـ  ج
.............................................................................................................................................................................  

. مثِّل للخبر واإلنشاء من الفقرة مبينًا غرض كلٍّ د 
.............................................................................................................................................................................  

بالتعاون مع زمالئك ارجع إلى شبكة المعلومات الدولية وامأل بطاقة تعريف للكتاب المقابل:   ١٢

عدد الفصول: ..................................................

دار النشر: ........................................................

سنة النشر: ......................................................

تصنيف الكتاب: ..............................................

 
كتاب العصر الجاهلى 
للدكتور شوقى ضيف



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٢٤

بالتعاون مع زميلك اكتب تحليالً للوصية من حيث:  ١٣
الفكر: ................................................................................................................................................................. أ 
األساليب: .......................................................................................................................................................... ب 
الموسيقى: ......................................................................................................................................................... ـ  ج
شخصية الموصى: ........................................................................................................................................... د 

بالتعاون مع زمالئك وضح السجع وقيمته فى كل مما يلى:   ١٤
قال الحرير: ارتفاع األخطار باقتحام األخطار. أ 

.............................................................................................................................................................................  
الحر إذا وعد وفى، وإذا أعان كفى، وإذا ملك عفا. ب 

.............................................................................................................................................................................  

فسر هذه الحكمة:   ١٥
يكفيك من شر سماعه ..............................................................................................................................................  

اذكر مورد هذا المثل ومضربه.   ١٦
على أهلها جنت براقش

١٧ أجب عن األسئلة التالية:
ما الفرق بين الحكمة والمثل؟ ......................................................................................................................... أ 
ر هذه العبارة. ............................................................................... «األمثال مرآة العصر الذ تقال فيه». فسِّ ب 
اكتب بعض األمثال العصرية. وناقشها مع زمالئك. .................................................................................... ـ  ج



٢٥الوحدة األولى: من مهارات الحياة

تخيل موت ذ اإلصبع بعد االنتهاء من هذه الوصية. أ   ١٨
 .ابعث ببرقية تعزية إلى ابنه أسيد

اسم المرسل إليه: ................................................ 
عنوانه: ........................................................................................................................

نص البرقية:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

اسم المرسل: ................................................ 
عنوانه: ........................................................................................................................

قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص : «من كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فليكرم ضيفه». ب 
  .ف معنى الحديث السابق باالستعانة بموسوعة الحديث الشريف، تعرَّ
  .اكتب من الوصية ما يتفق مع معنى الحديث

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

يكتب خمسة أسطر عن أثر تجارب اآلباء فى األبناء. ـ  ج
.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٢٦

أنشطة وتدريبات عامة على الوحدة ا�ولى
استمع ثم أجب:  ١

«على أنه ال جدو من أن تردد كلمة «العقل» بألسنتنا دون أن نعى كل ما تعنيه تلك الكلمة، أو ما يجب أن   
تعنيه، إذ العقل ـ آخر األمر ـ هو التخطيط المدروس، وال يكون للتخطيط المدروس معنى إال أن يكون 

هناك أهداف واضحة مقصودة».
هات ما يلى فى جمل: أ 

الجملة: ...................................................................................   ..................... :(جدو) مرادف
الجملة: ................................................................................... جمع (األمر): .............................  
الجملة: ................................................................................... مضاد (واضحة): .......................  

ما الخطأ الذ نقع فيه من خالل فهمنا للفقرة السابقة؟ ب 
.............................................................................................................................................................................  

من خالل فهمك للدرس حدد متى بدأت نهضتنا الحديثة، وأهم الداعين لها. ـ  ج
.............................................................................................................................................................................  

دلل من الدرس على تقدير اإلمام على للعقل. د 
.............................................................................................................................................................................  

رِّف كاتب المقال. عَ ـ  ه
.............................................................................................................................................................................  

اقرأ ثم أجب: قال زهير بن أبى سلمى:  ٢
يشتمومن يجعل المعروف من دون عرضه الشتم  اليتق  ــن  وم يفره 

بفضله فيبخل  فضل  ذا  يك  ويذممومن  عنه  يستغن  قومه  على 

ينلنه المنايا  أسباب  هاب  بسلمومن  السماء  أسباب  يــرق  إن  و

تخير الصواب مما بين القوسين: أ 
 .(يتقدم ـ يصعد ـ يتطور ـ يحصن) :(يرق) مرادف
 .(أعراض ـ عروض ـ أعاريض ـ معارض) :(عرض) جمع
 .(آمن ـ غامر ـ واجه ـ عارض) :(هاب) مضاد



٢٧الوحدة األولى: من مهارات الحياة

ما التجارب التى تستنتجها من األبيات السابقة؟ ب 
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  

ا فكرتها. اشرح األبيات محددً ـ  ج
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  

وضح الجمال فى قول الشاعر: «ومن هاب أسباب المنايا ينلنه». د 
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  

تخير الصواب مما بين القوسين:   ٣
بدأت معلقة طرفة بن العبد: (البكاء على األطالل ـ وصف الناقة ـ وصف الخمر ـ وصف المحبوبة). أ 

من شعر المعلقات الذين أدركوا اإلسالم: (زهير ـ عنترة ـ لبيد ـ امرؤ القيس). ب 
عاصر عمرو بن كلثوم حرب: (داحس والغبراء ـ البسوس ـ الفجار). ـ  ج

اقرأ ثم أجب:   ٤
قال ذو اإلصبع العدوانى:  

«وال تستأثر عليهم بشىء يسودوك، وأكرم صغارهم كما تكرم كبارهم، ويكبر على مودتك صغارهم».  
هات من الفقرة ما يلى: أ 

معنى (يسودوك): ...................................................

مفرد (صغارهم): ...................................................
مضاد (تستأثر): ......................................................



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٢٨

ما القيم التى أوصى بها االبن فى الفقرة، وما النتائج المترتبة على االلتزام بها؟ ب 
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  

أتر أن االلتزام بهذه الوصايا يؤد إلى تقدم المجتمع. وضح. ـ  ج
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  

ما نوع األسلوب فى قول الكاتب: «ال تستأثر عليهم بشىء يسودوك» وما غرضه البالغى؟ د 
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  

ألسلوب ذ اإلصبع سمات متعددة. وضح هذه السمات.  ٥
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

تخير حكمة من حكم العرب واشرحها.  ٦
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

حدد أنماط النثر الجاهلى وخصائصه.  ٧
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................



٢٩الوحدة األولى: من مهارات الحياة

تدريبات نحوية:
لكى تتقدم األمم، يجب أن يعمل أبناؤها ليل نهار، وما كان العرب ليسودوا إال بالعمل، واستخدام العقل،   ٨

فأنى يستخدم العقل فى أمر من األمور، يسد التفاهم وتنتشر المودة.
أعرب ما فوق الخط. أ 

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

استخرج من الفقرة: ب 
 ......................................................................................................................... .ا وحدد أداة نصبه فعالً منصوبً
 ..................................................................................................... .ا واضبطه ثم حدد أداة الجزم فعالً مجزومً

ميز معنى «حتى» فى الجملتين التاليتين: ـ  ج
 .ا حتى تحافظ على صحتك ال تأكل كثيرً
 .مث سورة البقرةj    ON  M     L  K  J  I  H   G  F  E  D  Cقال تعالى: نث

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  



الوحدة الثانيةالوحدة الثانية
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الوحدة الوحدةأهداف  أهداف 

مقدمـة



الوحدة الثانية

قيم سامية

الوحدة أهداف 

دروس الوحدة الثانية:
(قراءة) احترام الوقت   :  
(شعر) سبيل الرشاد   :  

:  من الهدى النبوى  
(نثر) فى خطبة الوداع 

المهارات:
      
      

   

      
     
      

.      
        
      

.    

مقدمـةمقدمـة



الدرس ا�ول

هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٣٢

د. إبراهيم الفقى *احترام الوقت

تذكر:

 .الوقت سريع االنقضاء
 .نيا بالوقت القرآن الكريم والسنة النبوية عُ
 .سوف يسأل الله ـ عز وجل ـ اإلنسان عن عمره وخاصة عن شبابه
 .ال يمكن استعادة الوقت
 .الوقت هو رأس المال الحقيقى لإلنسان
 .اإلنسان أعمال مؤجلة ينجزها فى اللحظة األخيرة ا يكون لد دائمً
 .كثير من الناس يضيعون فكرهم فى سجن الوقت
 .ا للقسم ومتصالً بالم القسم ومثبتًا وداالً على االستقبال يجب توكيد المضارع بالنون إذا كان جوابً
 .يجوز توكيد المضارع بالنون إذا سبق بطلب
 .يجب توكيد المضارع إذا فقد شرطًا من شروط الوجوب والجواز

ا�نشطة والتدريبات 

باالشتراك مع زمالئك استمع إلى الفقرة الرابعة ثم أجب:  ١
«وجاءت السنة ........»  

أكمل الجدول: أ 
الجملةاإلجابة الكلمةالمطلوب

............................................................................أبالهمعنى 

............................................................................تؤكدمضاد

............................................................................خصالمفرد

رهجمع  مْ ............................................................................عُ



٣٣الوحدة الثانية: قيم سامية

لماذا خص الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ الشباب بعد أن ذكر العمر؟ ب 
...............................................................................................................................................................................  

أكمل الشكل التالى:  ـ  ج
يجب على اإلنسان نحو

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

علمهعمره ماله شبابه

أنأنأنأن

)؟ ما الجمال فى قول النبى ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ (لن تزوال قدما عبدٍ د 

٢ بالتعاون مع زمالئك أعد قراءة الدرس ثم أجب عن األسئلة التالية:
دلل على اهتمام القرآن الكريم والسنة النبوية بالوقت. أ 

...................................................................................................................................................................................  
بم يتميز الوقت؟ ب 

...................................................................................................................................................................................  
ما الذ قصده الكاتب فى قوله «تبرمج على حالة الطوارئ»؟ ـ  ج

...................................................................................................................................................................................  



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٣٤

بالتعاون مع زمالئك صمم مطوية تجمع فيها أقوال مأثورة عن الوقت،    ٣
وأهميته، وكيفية استغالله. 

تخير ثالثة أعمال ووضح كيف يكون الوقت وعاء لكل منها.  ٤

الوعاء األول:
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

الوعاء الثانى:
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

الوعاء الثالث:
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

اقرأ ثم أجب:  ٥
الوقت هو رأس مال اإلنسان فى هذه الدنيا القصيرة، وهو ملخص عمره، ومسئولية عظيمة على عاتقه، إما   
أن يستفيد منه فيربح أجر استفادته، وإما أن يضيع هذه األمانة والمسئولية التى على عاتقه ويخسر الدنيا 

واآلخرة.
ا كيف يكون الوقت هو رأس مال اإلنسان؟ حلل الفقرة موضحً أ 

...................................................................................................................................................................................  
قارن بين الفقرة وموضوع الدرس. ب 

...................................................................................................................................................................................  
كيف يستطيع اإلنسان االستفادة من وقته؟ ـ  ج

...................................................................................................................................................................................  



٣٥الوحدة الثانية: قيم سامية

لخص الدرس فى ستة أسطر.   ٦
..................................................................................................................  
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
...................................................................................................................

ا لقصة مستعينًا بالشكل التالى: بالتعاون مع زميلك اكتب مخططً  ٧

.................................... ....................................

الزمان

العقدة

الحل

األحداث

.................................... ....................................

الشخصيات

المكان

مخطط القصة

عنوان القصة

أضف إلى معلوماتك أضف إلى معلوماتك 
نصائح للتلخيص:

مع  األساسية  بالفكر    االحتفاظ 
االستغناء عن التفاصيل.

  التكلم بلسان صاحب النص.
  احترام بنية النص والحفاظ على 

التسلسل الوارد فيه.

  تجنب استعمال جمل النص.
  االلتزام بذكر ما ورد فى النص 

مع تجنب التأويل واإلضافة.



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٣٦

لب منك إعداد خطبة عن الوقت وأهميته. فما الكلمات االفتتاحية والختامية لها؟ طُ  ٨

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

الكلمات الختامية الكلمات االفتتاحية

الخطبة

ا حلوالً لها. اكتب فيما يلي أهم المشكالت التى يواجهها الشباب مقترحً  ٩
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

بين حكم توكيد الفعل فى الجمل التالية مع بيان السبب:  ١٠
والله لينتصرن الحق. ........................................................................................................................................ أ 

هل ينتصر الحق. ................................................................................................................................................. ب 

والله لسوف ينتصر الحق. ................................................................................................................................ ـ  ج

ينتصر الحق. ........................................................................................................................................................ د 

انتصر الحق. ......................................................................................................................................................... ـ  ه



٣٧الوحدة الثانية: قيم سامية

األفعال التالية امتنع توكيدها بالنون اذكر السبب.   ١١
تالله لقد نجح أخى. ....................................................................................... أ 
والله لسوف يحقق المجتهد هدفه. ............................................................. ب 
يضع الله الرحمة فى قلوب عباده. .............................................................. ـ  ج
بالله لن أقصر فى حقك. ............................................................................... د 
والله ينال المجرمون اآلن جزاءهم. ............................................................ ـ  ه

بالتعاون مع زميلك ضع كل فعل من األفعال التالية فى ثالث جمل بحيث يكون واجب التوكيد مرة وممتنع    ١٢
التوكيد مرة وجائز التوكيد مرة.

يبلغ: ................................... ـ  ج يدافع: ...................................  ب  يجتهد: ...................................  أ 

بالتعاون مع زمالئك، اقرأ الجمل التالية وبين حكم توكيد األفعال بالنون وسببه.   ١٣
اجتهدن فى دروسك، وال تقصرن فى أداء واجبك، وهل تحققن أهدافك.

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................

اكتب ما تعلمته من الدرس. أ   ١٤
.................................................................................................................................................................................  

لخص الدرس فى فقرتين. ب 
.................................................................................................................................................................................  

اكتب مقاالً إلحد الصحف بعنوان: «الوقت .. الثروة المهدرة». ـ  ج
.................................................................................................................................................................................  

ن



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٣٨

تذكر:

 .حسان بن ثابت من الشعراء المخضرمين الذين أدركوا عصرين
 .غرض قصيدة حسان الرثاء
 تشتمل القصيدة على كثير من القيم النبيلة مجسدة فى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
 :الجناس نوعان

الجناس

تام

ما اتفق فيه اللفظان فى 

أمور أربعة هى:

مثل: يقيني بالله يقيني

غير تام

ما اختلف فيه اللفظان فى واحد 

من األمور األربعة.

وسر جمال الجناس: إحداث نغم 

موسيقي يحرك النفس ويطرب 

األذن ويدفع الذهن لالنتباه

شكلهانوع الحروف

ترتيبهاعددها

  اتسم الشعر فى صدر اإلسالم بسهولة األلفاظ، وبساطة التراكيب، وروعة الصور، ومعانيه مستمدة من روح
اإلسالم وقيمه وتعاليمه.

ا�نشطة والتدريبات 

اقرأ أبيات حسان، واكتب فيما يلي المعاني القيمة التى اشتملت عليها:  ١
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

الدرس الثانى

(حسان بن ثابت) سبيل الرشاد



٣٩الوحدة الثانية: قيم سامية

ا مما تحفظ من قصيدته. يميل الشاعر إلى القيم الدينية. وضح ذلك مستشهدً   ٢
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

أكمل الشكل التالى:   ٣

من الشعراء: 

....................................

عندما دخل فى اإلسالم أوقف 

شعره على: ................................

قبل اإلسالم مدح:

....................................

لقب بـ :

....................................

حسان بن ثابت  

بالتعاون مع زميلك بعد قراءة النص أكمل ما يلى:   ٤
أهم المضامين التى اشتمل عليها النص .......................................................................................................... أ 
...............................................................................................................................................................................

غرض النص ........................................................................................................................................................ ب 

...............................................................................................................................................................................

القيم الموجودة بالنص ونفتقدها اآلن .............................................................................................................. ـ  ج

...............................................................................................................................................................................

يتكون هيكل قصيدة حسان بن ثابت من مقدمة و ........................................................................................... د 

...............................................................................................................................................................................



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٤٠

عن  للمعلومات  الدولية  الشبكة  فى  ابحث  زمالئك  مع  باالشتراك    ٥
قصيدة فى مدح الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ لحسان بن ثابت، وقارن بينها وبين 
الصور  ـ  المعانى  ـ  األساليب  ـ  األلفاظ  حيث:  من  القصيدة  هذه 

واألخيلة مكمالً الشكل التالى:

قصيدة الرثاءقصيدة المدحأوجه المقارنة
......................................................................................................................المعاني

......................................................................................................................األلفاظ

......................................................................................................................الصور

..................................................................................................................األساليب

حدد الجناس فيما يلي ونوعه وأثره فى المعنى:    ٦
يقول تعالى: نثp    lk  j  i  h  g  f  e  d  cمث سورة الروم. أ 

أمسك اللهو  فى  عمره  يضيع  من  كأمسكيا  يوًما  ذاهب  بأنك  واعلم  ب 
صبيتى أوسط  الموت  حمام  العقدتوخي  واسطة  اختار  كيف  فلله  ـ  ج

ا ندخله، وحجاما نستعمله، وليكن الحمام واسع الرقعة، نظيف البقعة، طيب الهواء،  (فاختر لنا حمامً د 
معتدل الماء .....).

أثره فى المعنىنوعهالجناسرقم السؤال
..............................................................................................................................أ

..............................................................................................................................ب

..............................................................................................................................جـ

..............................................................................................................................د

أضف إلى معلوماتك أضف إلى معلوماتك 
شاعر  ثابت  بن  حسان  كان 
الخزرج فى الجاهلية وكان قيس 

ابن الحكم شاعر األوس.



٤١الوحدة الثانية: قيم سامية

اشرح قصيدة حسان بن ثابت بأسلوبك. أ   ٧
.................................................................................................................................................................................   
.................................................................................................................................................................................   
.................................................................................................................................................................................   
.................................................................................................................................................................................   

ا عليها مبينًا أسباب إعجابك. تخير أفضل ثالثة أبيات أعجبتك فى قصيدة حسان واكتب تعليقً ب 
.................................................................................................................................................................................   
.................................................................................................................................................................................   
.................................................................................................................................................................................   
.................................................................................................................................................................................   
.................................................................................................................................................................................   

ا بشعر حسان بن ثابت واعرضه على معلمك  اكتب مقاالً  عن سمات الشعر فى صدر اإلسالم مستشهدً ـ  ج
ثم انشره على صفحتك اإللكترونية.

.................................................................................................................................................................................   

.................................................................................................................................................................................   

.................................................................................................................................................................................   

.................................................................................................................................................................................   

.................................................................................................................................................................................   

.................................................................................................................................................................................   

.................................................................................................................................................................................   

.................................................................................................................................................................................   



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٤٢

تذكر:

 .خطبة الوداع للرسول ملسو هيلع هللا ىلص
 .كانت خطبته فى يوم عرفة سنة ١٠هـ
 .ا شامالً يرسم معالم الطريق للسعادة فى الدنيا واآلخرة تعد خطبة الوداع دستورً
  ،من خصائص الخطب فى عصر صدر اإلسالم تنوع أساليبها، وسهولة ألفاظها، وترابط فكرها ومعانيها

واستخدام القرآن والحديث الشريف.
 التورية: ذكر لفظة ذات معنيين

بعيد: مقصودقريب: غير مقصود

مفهوم التورية: 

 .تدل التورية على ثراء اللغة العربية فى دالالت األلفاظ وسر جمالها أنها تبعث على التفكير إذا جاءت غير متكلفة

ا�نشطة والتدريبات 

باالشتراك مع زمالئك استمع للخطبة من بدايتها إلى قوله ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ «وإن أول ربا أبدأ به ربا العباس بن عبد   ١
المطلب». ثم أجب عن األسئلة التالية:

أكمل الجدول التالى: أ 
فى جملةالمطلوبالكلمات والتراكيب

...........................................................المعنىتقو الله

...........................................................المضاداستفتح

...........................................................المفردأعراض

...........................................................الجمعأمانة

من الهدى النبوى فى خطبة الوداع
الدرس الثالث



٤٣الوحدة الثانية: قيم سامية

أكمل الشكل: ب 

حمد الله والثناء عليه

........................................................

........................................................

تتكون مقدمة الخطبة من:

جـ كان رسول الله ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يستشعر أن هذه الخطبة هى األخيرة له، دلل على ذلك.

باستخدام  تقويمك  زمالئك  أحد  من  واطلب  الوداع  خطبة  تضمنتها  التى  القيم  عن  زمالئك  أمام  تحدث   ٢
البطاقة التالية:

مستو األداءالمهارة
ا ٣جيد ٢مقبول ١ ممتاز ٤جيد جدً

يراعى تمثيل المعانى 
يوظف األمثلة والشواهد فى حديثه

يغير مجر الحديث فى ضوء التغذية الراجعة
اقرأ ثم أجب:  ٣

«أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم   
هذا فى بلدكم هذا ......».

حدد اليوم والشهر والبلد فى الفقرة: أ 
 ................................................. :اليوم
 ............................................... :الشهر
 ................................................. :البلد

بم صور الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ حرمة الدماء واألموال واألعراض؟ ب 
...............................................................................................................................................................................  

ما الغرض من النداء فى الفقرة؟ ـ  ج
...............................................................................................................................................................................  



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٤٤

اقرأ ثم أجب:  ٤
«ذهب بعض المغرضين إلى أن اإلسالم يدعو إلى العنف، ويشجع عليه والثابت تاريخيًا أن اإلسالم يدعو   

إلى السالم ونبذ العنف، والشواهد واألدلة على ذلك كثيرة»
حدد الحقائق واالدعاءات فى الفقرة السابقة. أ 

الحقائق فى الفقرة: .......................................................................................................................................   ١

االدعاء: ..........................................................................................................................................................   ٢

األدلة: .............................................................................................................................................................   ٣
ا بخطبة الوداع: ب دلل على أن اإلسالم يدعو للتسامح مستشهدً

...............................................................................................................................................................................

اكتب فيما يلى أكثر من عنوان للخطبة.  ٥
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  

حدد التورية فى األمثلة اآلتية واذكر رأيك فيها من حيث الطبع أو التكلف:  ٦
:قال ابن نباتة المصر أ 

ــــل لــى ـــه ق ــــى فـــي ــــاذل ــــا ع أســلــوي ـــف  ـــي ك ــــــدا  ب إذا 

ــت ـــ ـــ ــر بـــــــى كــــل وق ـــ ــم ـــــحــلــوي وكـــلـــمـــــــا مـــــــــرَّ ي

 

:قال الشبراو ب 
مولع  قلبَى  إن  مصر  ــر  ذك ــد  بمصر ومن لى أن ترى مقلتى مصرا؟أع

نيلــها نــهًراوكرر علـى سمعى أحاديث  سـائله  ــواج  األم ردت  فقد 

 



٤٥الوحدة الثانية: قيم سامية

ا لبعض السلوكيات اإليجابية التى تحث على التسامح والحب واعرضها على زمالئك. أ  اجمع صورً  ٧
.................................................................................................................................................................................   
.................................................................................................................................................................................   
.................................................................................................................................................................................   
.................................................................................................................................................................................   

اكتب ثالث فقرات عن التسامح فى اإلسالم وانشرها على صفحتك بالشبكة الدولية للمعلومات، بعد  ب 
مراجعة معلمك لها.

.................................................................................................................................................................................   

.................................................................................................................................................................................   

.................................................................................................................................................................................   

.................................................................................................................................................................................   

.................................................................................................................................................................................   

.................................................................................................................................................................................   

عيت لمناظرة عن حقوق اإلنسان فى اإلسالم، اكتب الفكرة التى تتوقع أن تدور المناظرة حولها. جـ دُ
.................................................................................................................................................................................   
.................................................................................................................................................................................   
.................................................................................................................................................................................   
.................................................................................................................................................................................   



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٤٦

أنشطة وتدريبات عامة على الوحدة الثانية
اقرأ ثم أجب:  ١

«مما ال شك فيه وال ريب لكل ذ عقل لبيب أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قد عنيا بالوقت أشد   
العناية، وفى مقدمة هذه العناية بيان أهميته، وأنه من أعظم نعم الله التى منَّ بها علينا».

تخير الصواب مما بين القوسين: أ 
 .(عرفا ـ اهتما ـ قصدا ـ أهمال) :(نيا مرادف (عُ
 .(ألبَّاء ـ ألباب ـ لباب ـ لبب) :(لبيب) جمع
 .(شرور ـ خيرات ـ مفاسد ـ نقم) :(نعم) مضاد

من خالل فهمك الدرس استدل على هذه العناية من القرآن الكريم والسنة النبوية. ب 
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................

حدد الكاتب مميزات للوقت. فما هى؟ ـ  ج
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................

هذا الدرس يعد مقاالً ........................... أكمل. د 
«ال تؤجل عمل اليوم إلى الغد» استنتج رأ الكاتب فى هذه العبارة.  ٢

.....................................................................................................................................................................................

وازن بين ما جاء بالدرس عن أهمية الوقت وقول أحمد شوقى:   ٣
ــرء قــائــلــة له ــم ـــات قــلــب ال ــــواِندق وث دقـــائـــق  ــاة  ــي ــح ال إن   

اقرأ ثم أجب:  ٤
قال حسان بن ثابت:   

جناحه يثنى  ال  عليهم  ويمهدعطوف  عليهم  يحنو  كنف  ــى  إل

وأعولى بالدموع  عليه  يوجدفجودى  الدهر  مثله  ال  الــذى  لفقد 

محمد مثل  الماضون  فقد  ــا  يفقدوم القيامة  حتى  مثله  وال 

 
  



٤٧الوحدة الثانية: قيم سامية

هات ما يلى: أ 
 ............................................................ :(كنف) مرادف
 ............................................................ :(الدموع) مفرد
 ............................................................ :(جود) مضاد

ما الفكرة فى األبيات السابقة؟ ب 
.............................................................................................................................................................................  

حدد الصفات التى ذكرها الشاعر للرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟ ـ  ج
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................

فى البيت الثانى خيال وضحه وبين سر جماله. د 
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................

اقرأ النص مرة أخر ثم حدد مالمح شخصية حسان بن ثابت.  ٥
......................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................

بعد دراستك لنص حسان. أتر أن اإلسالم هدم تقاليد بناء القصيدة العربية؟ وضح.  ٦
......................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................

اقرأ ثم وضح الجناس وقيمته الفنية.  ٧
ا: قالت الخنساء: ترثى أخاها صخرً أ 

ــا ــف ــش ال هــــو  ـــاء  ـــك ـــب ال بــيــن الــجــوانــحإن  ــوى  ــج ــن ال ء م

...............................................................................................................................................................................  



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٤٨

:قال أبو العالء المعر ب 
ــالذ به ي ــا  إنــســانً نلق غــيــرك  ــم  إنسانًال الدهر  لعين  برحت  فال 

...............................................................................................................................................................................  

قال أبو نواس: ـ  ج
الوغى احتدم  إذا  عباس  والــفــضــل فــضــٌل والــربــيــع ربيععباس   

...............................................................................................................................................................................  

قال الله تعالى: نثo    n  m  l  k  j    i   h        g  fمث سورة الضحى. د 
...................................................................................................................................................................................  

ما سمات الشعر فى صدر اإلسالم؟  ٨
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

اقرأ ثم أجب:  ٩
قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: «أيها الناس إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكنه رضى بأن يطاع فيما   

سو ذلك فيما تحقِرون من أعمالكم».
أكمل الشكل: أ 
الجملةاإلجابةالمطلوبالكلمة
..........................................................................................أيسمرادف

..........................................................................................الناسمفرد

..........................................................................................يطاعمضاد

 

ا ما به من قيم. اشرح هذا الجزء من الخطبة موضحً ب 
...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................  



٤٩الوحدة الثانية: قيم سامية

لماذا كانت خطبة الوداع هى الخطبة الجامعة؟ ـ  ج
...................................................................................................................................................................................  

ما داللة تكرار النداء «أيها الناس» فى الخطبة؟ د 
...................................................................................................................................................................................

تدريبات لغوية:
بين حكم توكيد الفعل فيما يلى:  ١٠

والله لسوف أحقق أمالى. أ 
...................................................................................................................................................................................  

وتالله لينتصرن الحق. ب 
...................................................................................................................................................................................  

.( نَّ مصر أو (يعمّ ليت األمن يَعمُ ـ  ج
...................................................................................................................................................................................  

يحب المخلص وطنه. د 
...................................................................................................................................................................................  

أكمل الشكل:  ١١
تعلمت من هذه الوحدة

قيًما

.............................................

.............................................

.............................................

مهارات معارف



الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة

علم وعملعلم وعمل
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الوحدة الوحدةأهداف  أهداف 

مقدمـة



الوحدة الثالثة

علم وعمل

الوحدة أهداف 

المهارات:
     
     

     

دروس الوحدة الثالثة:
(قراءة) العلم والتقنية   :  
(شعر) العلم حياة   :  
(نثر) علم وعمل   :  

     
      
       
      
       
  .    
       
      
  (  )    
        
    (  )   
     
      
.       

مقدمـةمقدمـة



٥٢

قنية الِعلُم والتِّ
الدرس ا�ول

د. أحمد فؤاد باشا*

هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول 

تذكر:

 .البد من التسلح بالعلم المبنى على التقنية لمواجهات تحديات األلفية الثالثة
 .العلم والتقنية وجهان لعملة واحدة
  التقدم العلمى والتقنى يسهم فى اكتشاف استخدامات جديدة للموارد وزيادة إنتاجيتها واستحداث طرائق

مبتكرة وفتح آفاق أوسع تؤد كلها إلى تحقيق التنمية الشاملة.
 .العلم والتقنية من النشاطات اإلنسانية التى تزدهر بالرعاية واالهتمام
 .اإلنجاز التقنى يمر بمراحل متعددة
 .ا من الزمن ويأتى من األفعال الثالثية وغير الثالثية المصدر يدل على الحدث مجردً
 .معنى المصدر األصلى المصدر الميمى يؤد
 .المصدر الصناعى اسم تلحقه ياء مشددة تليها تاء مربوطة للداللة على معنى المصدر

ا�نشطة والتدريبات 

استمع إلى الدرس ثم أجب:  ١
أكمل: أ 

........................................................................

.................................... ....................................

الفكر الرئيسة فى الدرس



٥٣الوحدة الثالثة: علم وعمل

بعد االستماع إلى النص امأل الجدول: ب 

التطبيق على النص المسموعخصائص األسلوب العلمى
..........................................................................................١  الموضوع علمى بحت.

..........................................................................................٢  الفكر مرتبة ومتسلسلة.

..........................................................................................٣  األلفاظ محددة ودقيقة.

..........................................................................................٤  كثرة المصطلحات والحقائق العلمية.

..........................................................................................٥  استخدام األدلة والبراهين العقلية.

..........................................................................................٦  ندرة الصور الخيالية والمحسنات البديعية.

ضع دائرة حول اإلجابة المناسبة: ـ  ج
لتالش١  مرادف: (انحسار): تراجعتغيُّرتحوُّ

قديممغمورضعيفمشهور٢  مضاد: (الشائع):
:( بُ كْ كوبركاب٣  جمع: (رَ ابرُ كَّ ركائبرُ
مواساةمأساةأساسمآس٤  مفرد: (أُسس):

حدد العالقة من خالل الجدول التالى:  د 

عالقته بالمعنىالتعبير المجاز
..........................................................................................١  يقودنا فهم طبيعة العلم.

..........................................................................................٢  يأخذ هذا اإلنجاز فى االنحسار.

..........................................................................................٣  تحقيق القفزة الحضارية.



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٥٤

بالتعاون مع زميلك نفذ النشاط التالى:  ٢
قررت مكتبة اإلسكندرية توجيه الدعوة إلى الطالب المبتكرين فى مصر ـ وأنت منهم ـ لحضور جلسات   

نقاشية حول نوع الرعاية التى تحتاجها هذه الفئة ـ وكانت الجلسات فى بهو القبة السماوية.
ا البطاقة التالية: فماذا تقول عزيز المبتكر؟ ـ اطلب من زميلك تقييم حديثك مستخدمً  

مستو األداءالمهارات النوعيةالمهارة العامة
ا ٣جيد ٢مقبول ١ ممتاز ٤جيد جدً

يشارك فى 
مناقشة موضوع

يحضر األسئلة المناسبة ويطرحها
بوضوح وثقة

يستخدم لغة مناسبة لمقام الحديث.
يستجيب بشكل صحيح ومؤثر لألسئلة.
يستخدم التواصل البصر واإليماءات 

واإلشارات بشكل جيد.
يدعم رأيه بأدلة مقنعة.

أضف إلى معلوماتك
مركز القبة السماوية العلمى:

مكان متميز لالستمتاع بيوم كامل من التعلم الممزوج بالمرح ويعمل 
على تحقيق أهدافه من خالل تشجيع الناس على حب العلم والتخيل 

واالبتكار من خالل مجموعة من األنشطة تقدمها ثالثة أقسام:
ا مبهرة لكافة المجاالت العلمية. ١  القبة السماوية التى تقدم عروضً

٢   متحف تاريخ العلوم وهو متحف دائم يغطى تاريخ العلم فى مصر 
عبر التاريخ.

للشباب  العلم  يقدم  ا  مبهرً مكانا  تعد  حيث  االستكشاف  ٣   قاعة 
العروض  فى  المشاركة  خالل  من   تقليد غير  بشكل  واألطفال 

والمعارض التفاعلية وورش العمل.
مركز القبة السماوية العلمى



٥٥الوحدة الثالثة: علم وعمل

بالتعاون مع زمالئك اقرأ وتأمل هذه القضية:   ٣
كم كان عذابها وهى تطالع الدوريات العلمية وتقرأ عن معاناة الماليين بأحد األمراض الفتاكة. كان البحث   
العلمى رحلتها المحببة منذ نعومة أظفارها. طالعت عشرات المصادر عن فوائد أحد األعشاب فبدأت 
العينات،  هذه  بتحليل  وقامت  المرضى،  من  عينات  أخذت  الفتاك.  المرض  أصحاب  ومع  معه  رحلتها 
والحظت وجود فطر هو المسبب لهذا المرض، لم يكن أمامها إال حقن الفطر ـ بعد تجميده ـ بزيت ذلك 

العشب. توقف نمو الفطر ونجحت تجاربها بعد ذلك على فئران التجارب.
ضع عنوانًا للقصة. أ 

حدد مراحل التجربة: ب 

...................................

...................................

..................................

...................................

...................................

..................................

...................................

...................................

..................................

...................................

...................................

..................................

...................................

...................................

..................................

المرحلة

الخامسةالرابعةاألولى الثالثة الثانية

(خطوات المنهج العلمى) تأمل القصة وامأل البطاقة التالية: ـ  ج
التطبيق من خالل التجربة الواردة بالقصةخطوات المنهج العلمى

..........................................................................................١  اإلحساس بالمشكلة.

..........................................................................................٢  فرض الفروض.

..........................................................................................٣  التوصل إلى الحل الصحيح.

..........................................................................................٤  تعميم النتائج.

..........................................................................................٥  استخدام األدلة والبراهين العقلية.

اقترح أكثر من نهاية للقصة. د 
.................................................................................................................................................................................  



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٥٦

بالتعاون مع زمالئك اقرأ فى الدوريات العلمية وشبكة المعلومات الدولية واقترح مشكالت، ثم افترض   ٤
ا علمية لحلها وامأل الجدول مستعينًا بما يلى: فروضً

اعرض أسباب المشكلة ونتائجها. أ 
اقترح حلوالً متنوعة لحلها. ب 

م أدلة مقنعة لدعم كل حل مقترح. قدِّ ـ  ج

الحلول المقترحةالفروضالمشكلة
.............................................  ١..................................................................................................

.............................................  ٢..................................................................................................

.............................................  ٣..................................................................................................

............................................. ٤..................................................................................................

.............................................  ٥..................................................................................................

اقرأ واستنتج:
إن التقدم العلمى والتقنى ال يسهم فقط فى اكتشاف استخدامات جديدة للموارد الموجودة، وزيادة إنتاجيتها،   ٥
ا فى الكشف عن موارد جديدة واستحداث طرق مبتكرة وفتح آفاق أوسع ومجاالت أرحب. بل إنه يسهم أيضً

اقرأ وأكمل الشكل: أ 

...............................................................  ١

...............................................................  ٢

...............................................................  ٣

...............................................................  ٤

...............................................................  ١

...............................................................  ٢

...............................................................  ٣

...............................................................  ٤

للتقدم العلمى والتقنى

معوقاتإسهامات



٥٧الوحدة الثالثة: علم وعمل

هات من الفقرة كلمة: ب 
معناها (غلق): ..............................................  ١
مرادفها (مبدعة): ........................................  ٢
مفردها (أفق): ..............................................  ٣

كلمتين مترادفتين: ........................................، .........................................  ٤
ضرب الكاتب أمثلة على انحسار التقنيات القديمة أمام التقنيات الجديدة المتالحقة. ـ  ج

.وضح ذلك ثم اضرب أمثلة أخر
.................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................  

(ورقة عمل) ابحث فى الشبكة الدولية للمعلومات عن أحد المخترعين المصريين واكتب سيرته مع مراعاة    ٦
تسلسل الفكر وتدرجها فيما يلى:

سيرة ذاتية

الميالد: ...............................................................................................................................................

المهارات: ..........................................................................................................................................

اإلنجازات: .........................................................................................................................................

العالقات الشخصية: .....................................................................................................................

الطموحات: ......................................................................................................................................



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٥٨

بالتعاون مع زمالئك أجب عما يلى:  ٧
اقرأ ثم أجب: أ 

قيل إلعرابى: بم يسود الرجل فيكم؟ قال: بالدين، والكرم، والشجاعة، وتجنب الكذب واالشمئزاز   
منه، واالبتعاد عن جلساء السوء، والتقرب إلى الناس باحترام الكبار واالستماع إلى آرائهم والتشاور 

معهم واالستفادة من تجاربهم، والعطف على الصغير، وإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج.
استخرج من الفقرة:   ١

 . .................  ، .................  ، ................. ثالثة مصادر ثالثية: 
 . .................  ، ................. مصدرين رباعيين:  
 . .................  ، .................  ، ................. ثالثة مصادر خماسية: 
 . .................  ، ................. مصدرين سداسيين: 

صغ المصادر من األفعال اآلتية وأدخل كل مصدر فى جملة مفيدة. ب 
نزل: .....................................................................................................................................................................  ١  
أقام: ....................................................................................................................................................................  ٢  
خاصم: ..............................................................................................................................................................  ٣  
م: .................................................................................................................................................................. عظَّ  ٤  
خضر: ................................................................................................................................................................  ٥  
اخضر: ................................................................................................................................................................  ٦  
استبان: ................................................................................................................................................................  ٧  
ربَّى: ...................................................................................................................................................................  ٨  

هات المصدر الميمى من كل مما يلى وضعه فى جملة مفيدة: ـ  ج
رجع: ...................................................................................................................................................................  ١
اصطلح: .............................................................................................................................................................  ٢
رقد: ................................................................................................................................................................  ٣
صدر: ................................................................................................................................................................  ٤



٥٩الوحدة الثالثة: علم وعمل

اجعل من الكلمات اآلتية مصادر صناعية فى جملة مفيدة: د 
١ االشتراك: .........................................................................................................................................................  
٢ اإلنتاج: ................................................................................................................................................................  
٣ االستغناء: ...........................................................................................................................................................  

لخص الدرس بأسلوبك. أ   ٨
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

أعد قراءة الدرس وحدد الفكرة العامة والفكر الرئيسة والفكر الفرعية.  ب 

الفكر الفرعيةالفكر الرئيسةالفكر العامة
.........................................
........................................

.........................................
........................................

..............................................................................
.............................................................................

أعد قراءة الدرس وصنفه إلى حقائق وآراء. ـ  ج
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................

اآلراءالحقائق
......................................................................................
.....................................................................................

......................................................................................
.....................................................................................



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٦٠

تذكر:

 .ينتمى هذا النص للعصر األمو
 .الخليفة عمر بن عبد العزيز ينصح الشاعر سابق بن عبد الله البربر
 .ا من القيم الخالدة التى تحقق لإلنسان السعادة فى الدارين الدنيا واآلخرة يتضمن النص كثيرً
 .تأمل الشكل التالى وتعرف نصائح الشاعر للخليفة عمر بن عبد العزيز

 .اإليجاز: هو التعبير عن المعانى الكثيرة بألفاظ قليلة وهو نوعان إيجاز قصر وإيجاز حذف
 .اإلطناب هو التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ متعددة مما يدل على ثراء لغتنا الجميلة
 .بين المدح والهجاء والغزل والوصف تعددت أغراض الشعر فى العصر األمو

ا�نشطة والتدريبات 

استمع إلى النص ثم استنتج الفكر التى اشتمل عليها:  ١
. ...............................................       ...............................................       ...............................................  

*شعر: سابق بن عبد الله البربر

الدرس الثانى

العلم حياة



٦١الوحدة الثالثة: علم وعمل

استمع إلى األبيات ثم أجب:  ٢
لصاحبها تهدى  نافلة  والصدروالرشد  الورد  منه  يكره  والغى 

كما للقلوب  حياة  فيه  يحيى البالد إذا ما ماتت المطروالذكر 

القمروالعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه الظلمة  سواد  يجلى  كما 

المعجمالمعجم
يضيع

الضالل
الظلمات

البلد
يوضح

تخير الصواب من المعجم المقابل:      أ 
مرادف (الغى): ..................................................   ١
جمع (الظلمة): ..................................................   ٢
مفرد (البالد): ....................................................   ٣
مضاد (يجلى): ..................................................   ٤

ما أثر كل من (الرشد، الذكر، العلم) على اإلنسان؟ ب 
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

ـ  ما رأيك فى الصورة فى البيت الثانى؟ ج
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................

فى البيت الثالث (استعارة ـ تشبيه ـ كناية ـ األولى والثانية) تخير الصواب. د 

بالتعاون مع زميلك اقرأ ثم أجب:   ٣
  :قال سابق

السور عنده  من  أنزلت  الذى  عمربسم  ــا  ي بعد  أمــا  لله  والــحــمــد 

تذر ومــا  تأتى  ما  تعلم  كنت  الحذرإن  ينفع  قد  حــذر  على  فكن 

  :وقال جرير يمدح عمر بن العزيز
يش قر على  منك  الفضل  الــشــدادايعود  الــكــرب  وتــفــرج عنهم 

برفق وحــشــتــهــم  ــت  ــن أم ـــد  تصاداوق أن  وحشك  الناس  وُيْعِيى 



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٦٢

 :وازن بين قول سابق وقول جرير من حيث المعانى والفكر واألساليب والصور وامأل الشكل التالى
جريرسابقأوجه الموازنة
..........................................................................................................األلفاظ

..........................................................................................................المعانى

..........................................................................................................الفكر

..........................................................................................................األساليب

..........................................................................................................الصور

اقرأ النص ثم أجب مكان النقط كالمثال:   ٤
المثال: ليس ذو العلم كالجاهل.

ليس ذو الخلق ................................. أ 

ليس ذو الفصاحة ............................ ب 

ليس ذو الكرم .................................. ـ  ج

ليس ذو اإلقدام ................................ د 
ليس ذو الحلم ................................. ه 
ليس ذو الفطنة ................................. و 

اقرأ األبيات ثم أجب:   ٥
عمربسم الذى أنزلت من عنده السور يا  بعد  أمــا  لله  والحمد 

تذر وما  تأتى  ما  تعلم  كنت  فكن على حذر قد ينفع الحذرإن 

إذا عميت فقد يجلو العمى الخبرواستخبر الناس عما أنت جاهله



٦٣الوحدة الثالثة: علم وعمل

تخير الصواب مما بين القوسين: أ 
مرادف (تذر): (تتولى ـ تترك ـ تعرف ـ تفعل).   ١

مفرد (الناس): (إنسان ـ الناسى ـ اإلنس ـ النواس).   ٢
مضاد (حذر): (سرعة ـ حركة ـ اندفاع ـ توقف).   ٣

اشرح األبيات بأسلوبك ثم ضع عنوانًا لها. ب 
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

ماذا طلب الشاعر من الخليفة عمر؟ ـ  ج
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

ما الغرض البالغى لألمر فى قول الشاعر: «فكن على حذر...». د 
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

بالتعاون مع زمالئك اقرأ ثم أجب.   ٦
ــا أنــــت جــاهــلــه ــم ـــاس ع ـــن ــر ال ــب ــخ ــت واس

اســـــتـــــشـــــار مــــــــن  ــــــــــاب  خ ال 

وازن بين صدر البيت والجملة من حيث: الفكرة ـ األسلوب ـ اللفظ.  
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٦٤

حدد عناصر بناء النص من حيث:  ٧

العاطفة: ........................................ أ 

األلفاظ: ........................................ ب 

األسلوب: .................................... ـ  ج

الخيال: ......................................... د 

المعانى: ....................................... ـ  ه

الموسيقى: ................................... و 

المحسنات: ................................. ز 

بالتعاون مع زميلك حدد اإليجاز واإلطناب فيما يلى:   ٨
قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: «الضعيف أمير الركب» ............. أ 

...............................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................  

منهم ــت  وأن الباخلين  أن  المطااللو  منك  تعلموا  رأوك    :قال النابغة الجعد ب 
...............................................................................................................................................................................  

قالت أعرابية لرجل: «كبت الله كل عدو لك إال نفسك». ـ  ج
...............................................................................................................................................................................  

شبيبته فى  بنوه  الــزمــان  الهرمأتــى  على  وأتيناه  فسرهم  قال المتنبى:   د 
...............................................................................................................................................................................  



٦٥الوحدة الثالثة: علم وعمل

اكتب خمسة أسطر عن قيمة العلم وأهميته فى إزالة الجهل وتقدم البشرية مراعيا تسلسل الفكر وتدرجها. أ   ٩
.............................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

ب  ارجع إلى نص سابق بن عبد الله، واربط ما جاء فيه بقضايا عصرك من حيث:
 .النصح لآلخرين
 .عالقة الرعية بالحكم
  .موقف الحاكم من رعيته

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

قيل: إنه لما تُوفى عمر بن عبد العزيز ـ رضى الله عنه ـ وقف مسلمة بن عبد الملك عليه بعد أن أدرج  ـ  ج
فى كفنه فقال: يرحمك الله يا أمير المؤمنين، فلقد أورثت صالحنا بك اقتداء وهد، ومألت قلوبنا 
ا وفخرا، وأبقيت لنا بعدك فى الصالحين ذكرا». بمواعظك وذكرك خشية وتقى، وأثلت لنا بفضلك شرفً

اقترح أكثر من عنوان للفقرة السابقة.   ١
..........................................................................................................................................................................   
..........................................................................................................................................................................   

بر. استنتج ما فى الفقرة من عِ   ٢
..........................................................................................................................................................................   
..........................................................................................................................................................................   

قارن بين عمر بن العزيز وغيره من خلفاء بنى أمية.   ٣
..........................................................................................................................................................................   
..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٦٦

تذكر:
 .وتنتمى للعصر األمو ،هذه الخطبة للحسن البصر
 .تشتمل الخطبة على كثير من القيم التى يجب أن يتحلى بها اإلنسان
 .الكثيرين من بُعدٍ عن القيم لد تعكس الخطبة ما كان فى العصر األمو
 .ما بين سياسية واجتماعية ودينية تعددت ألوان الخطب فى العصر األمو

ا�نشطة والتدريبات

استمع للنص وتخير الصور التى تعبر عنها الصور التالية واكتب تعليقا عليها:   ١

استمع للنص وأكمل الشكل التالى:   ٢

...................................................... ...................................................... ......................................................

الفكر األساسية

علم وعمل
الدرس الثالث

*اإلمام الحسن البصر



٦٧الوحدة الثالثة: علم وعمل

بالتعاون مع زميلك: استمع للفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة التى تليها:   ٣
«وقف بين زمالئه وزميالته متحدثا عن العمل وأهميته اتفاقه، وأن األوطان ال تتقدم إال باإلخالص فى   

العمل، ولما انتهى من حديثه جلس إلى مكتبه يتلهى بحل األلغاز فى الجريدة اليومية.
صنف الفكر التى اشتملت عليها الفقرة .......................................................................................................... أ 
لخص الفقرة فى جملة ...................................................................................................................................... ب 
حدد التناقض فى الفقرة السابقة ...................................................................................................................... ـ  ج

بالتعاون مع زمالئك أعد قراءة الخطبة وامأل الجدول التالى:   ٤

غرضها نوعهااألساليب
 ................................................................. ..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 ................................................................. ..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

بالتعاون مع زمالئك اقرأ الفقرة التالية ثم أجب:   ٥
على  لعقة  أحدكم  دين  إنما  ا،  استحلوُّ ثم  موا  وحرَّ أنكروا،  ثم  وعرفوا  خرجوا،  ثم  ـ  والله  ـ  القوم  «دخل   

لسانه، إذا سئل: أمؤمن أنت بيوم الحساب؟ قال نعم».
أين دخل القوم؟ وماذا عرفوا؟ أ 

...............................................................................................................................................................................  



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٦٨

ورد فى الفقرة ما يتنافى مع اإليمان وضح ذلك. ب 
...............................................................................................................................................................................  

ما صفات المؤمن كما فهمت من النص؟ ـ  ج
من صفات المؤمن: ...........................................................................................................................................  

أكمل ما يلى: د 

.................................................

..................................................................................................

.................................................

اتسم أسلوب الحسن البصرى بـ

ما رأيك فى التعبيرات التالية:   ٦
 ................................................................................................................................ .دخل القومـ  واللهـ  ثم خرجوا
 ................................................................................................................................................ .ا موا ثم استحلوُّ حرَّ
 ............................................................................................................................. .تحمال فى فاقة، وقصدا فى غنى
 ................................................................................... .ال يحيف على من يبغض، وال يأثم فى مساعدة من يحب

أعد قراءة الخطبة وتخير أفضل خمسة تعبيرات أعجبتك واكتبها مكان النقط. أ   ٧
.............................................................................................................................................................................  ١
.............................................................................................................................................................................  ٢
.............................................................................................................................................................................  ٣
.............................................................................................................................................................................  ٤
.............................................................................................................................................................................  ٥



٦٩الوحدة الثالثة: علم وعمل

اقرأ الخطبة ولخصها فى خمسة أسطر. ب 
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

جـ حلل الخطبة وتوصل إلى مكوناتها األساسية:

خاتمة

......................................................

......................................................

......................................................

موضوع 

......................................................

......................................................

......................................................

مقدمة

......................................................

......................................................

......................................................

مكونات الخطبة األساسية

.



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٧٠

أنشطة وتدريبات على الوحدة الثالثة
اقرأ ثم أجب:   ١

والتحديث،  اإلصالح  لعملية   الفكر باإلطار  مرتبطة  عدة  مفاهيم  تأكيد  ضرورة  عندئذٍ  األمر  «ويتطلب   
منها أن كل إنجاز تقنى يمر بعمليات تطوير متالحقة».

ما

معنى
جمع

مضاد

متالحقة
اإلطار

اإلصالح

.........................................

.........................................

.........................................

أ 

ما األمر الذ أشارت إليه الفقرة؟ ب 
..................................................................................................................................................................................  

ما السلبيات التى تعوق التقدم العلمى؟ ـ  ج
..................................................................................................................................................................................  

ماذا يحدث إذا: د 
 كان فى مصر نظام تعليمى متقدم؟

...............................................................................................................................................................................  

 كل اإلمكانيات التعليمية؟ توفرت للطالب المصر
...............................................................................................................................................................................  

بعد دراستك الموضوع حدد العالقة بين العلم والتقنية؟   ٢
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................



٧١الوحدة الثالثة: علم وعمل

اقرأ ثم أجب:   ٣
:قال سابق بن عبد الله البربر
لصاحبها تهدى  نافلة  والصدروالرشد  الورد  منه  يكره  والغى 

كما للقلوب  حياة  فيه  يحيى البالد إذا ما ماتت المطروالذكر 

القمروالعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه الظلمة  سواد  يجلى  كما 

     

تخير الصواب مما بين القوسين: أ 
 .(هبة ـ بقية ـ مال ـ محبة) :(نافلة) مرادف
 .(الظالم ـ الظُّلم ـ الظلمان) :(الظلمة) جمع
 .(ـ االستقامة ـ الهد الصالح ـ التقو) :(الغى) مضاد

ما أثر الذكر والعلم على اإلنسان الذاكر والعالم؟ ب 
 ...............................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

استنتج الفكرة التى تتناولها األبيات. ـ  ج
 ...............................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

فى األبيات بيان وبديع وضحهما وبين سر جمالهما. د 
 ...............................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٧٢

وضح اإليجاز واإلطناب فيما يلى:  ٤
قال تعالى: نث«  ¼  ½  ¾  ¿  Àمث سورة الفجر. أ 

...............................................................................................................................................................................  

ا وماء. أكلت خبزً ب 
............................................................................................................................................ ...................................  

بناظره الدنيا  أخى  انتفاع  إذا استوت عنده األنوار والظلموما  قال الشاعر:   ـ  ج
................................................................................................................................................... ............................  
...............................................................................................................................................................................

قال تعالى: نث!  "  #  $  %   (مث سورة البقرة. د 
......................................................................................................................................................... ......................  
...............................................................................................................................................................................

ما السمات األسلوبية لشعر سابق البربر؟  ٥
...............................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................  

اقرأ نص من «علم وعمل» ثم أجب عن األسئلة التالية:  ٦
ما الذ يهلك الناس؟ أ 

...............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................

ما أخالق المؤمن كما وضحها الحسن البصر؟ ب 
...............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................

بم وصف الحسن المؤمن فى الصالة؟ ـ  ج
...............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................



٧٣الوحدة الثالثة: علم وعمل

قال الحسن: «إنما دين أحدكم لعقة على لسانه». فما الجمال فى هذا التعبير.   ٧
....................................................................................................................................................................................... 

بم تميز أسلوب الخطابة عند الحسن البصر؟   ٨
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

.٩ اكتب ما تعرفه عن الحسن البصر
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

.١٠ علل: ازدهرت الخطابة فى العصر األمو
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

تدريبات لغوية:
حدد المصادر فيما يلى وبين نوعها:   ١١

احترام الوقت أساس تقدم الشعوب. أ 
الحرية مطلب كل إنسان فى كل زمان ومكان. ب 

تتقدم الشعوب بقوة اإلرادة والتصميم. ـ  ج
تسعى األم سعيًا حثيثًا لرعاية أبنائها. د 

نوعه المصدررقم السؤال
 .................................................... ..........................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 .................................................... ..........................................................................................



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٧٤

نموذج اختبار على الفصل الدراسى ا�ول  
اختبار استرشادى (١)

أوالً: التعبير 
اكتب فى أحد الموضوعين اآلتيين:  ١

على  نعمل  فكيف  رائعة.  إعالمية  وسيلة  وهي  الحبيبة  لبالدنا  بالنسبة  االقتصادية  أهميتها  للسياحة  أ 
تشجيعها وحمايتها.

الرياضة وسيلة نافعة فى تربية النشء على الخلق الحميد والسلوك القويم. اكتب عن أهمية الرياضة  ب 
ومد حرص الدولة عليها.

(إجبار) :التعبير الوظيفي اكتب فى الموضوع اآلتى  ٢
(خذ الرفيق قبل الطريق) اجعل هذه الحكمة عنوانا لرسالة قصيرة تبعث بها إلى صديق، ال تزيد علي أربعة أسطر.  

ثانًيا: القراءة
أجب عن السؤالين اآلتيين:

(من قصة واإسالماه)   ٣
(فت موته فى عضد جالل الدين إذ فقد ركنا من أركان دولته وأخا كان يعتز به ويثق بإخالصه ونصحه،   
ا كان يستند إلى شجاعته فى حروب أعدائه فبكاه أحر البكاء  ا كان يعتمد على كفايته وبطالً مغوارً ووزيرً

وحفظ له جميل صنعه وحسن بالئه معه).
أدخل مرادف (فت)، جمع (عضد)، مضاد (مغوار) فى جمل من تعبيرك. أ 

لماذا فت موت األمير ممدود فى عضد جالل الدين؟ ب 
(حفظ له جميل صنعه) دلل علي صدق هذه المقولة من خالل قراءتك للقصة. ـ  ج

بم تفسر فزع األمير ممدود من كالم المنجم؟ د 
من موضوع (إعمال العقل)    ٤

(أقول إن تقدمنا فى هذا العصر بدأ عندما دعا الداعون إلى يقظة العقل لترتبط النتائج بأسبابها وكان من   
أبرز هؤالء الداعين إلى حكم العقل هو إمامنا الشيخ محمد عبده).

تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:  أ 
 .(أوضح ـ أشهر ـ أكبر) :(أبرز) مرادف



٧٥ اختبار استرشادى (١)

 .(أمم ـ أئمة ـ إماء) :(إمام) جمع
  .(غفلة ـ نسيان ـ كسل) :(يقظة) مضاد

متى بدأ تقدمنا كما فهمت من الفقرة؟ ب 
لعمل العقل عند زكى نجيب محمود منهج منضبط الخطوات. فما هذه الخطوات؟  ـ  ج

«صحوة العقل» حدد الجمال فى هذا التعبير.  د 
من موضوع (احترام العقل)  ٥

 وللوقت ميزات يتميز بها يجب أن ندركها حق إدراكها، فهو سريع االنقضاء يمر مر السحاب، ويجر  
جر الرياح، واعلم أن ما مضى من الوقت ال يعود».

(االنقضاءـ  السحابـ  ميزات) أدخل مرادف األولى ومفرد الثانية ومضاد الثالثة فى جمل من إنشائك. أ 
اذكر ميزات أخر للوقت غير التى وردت بالفقرة. ب 

ماذا يترتب على كون الوقت سريع الوقت؟ ـ  ج
«يمر مر السحاب» ما داللة هذه الصورة التشبيهية؟ د 

ماذا يترتب على كون الوقت سريع االنقضاء؟ ـ  ه
ثالًثا: ا�دب

أكمل: تدور معلقة زهير بن أبى سلمى حول .......................، .......................،........................   ٦
تميز الشعر فى صدر اإلسالم بـ .......................، .......................،........................   ٧

رابًعا: البالغة 
قال الشاعر:    ٨

وجنانى خاطرى  مصر  يا  األمانىلك  أغلى  كنت  تمنيت  إن 

باهى الشرق  درة  مصر  يا  التيجان أنت  أعــرق  الغرب  فى  بك 

شعب يجاريك  ال  تمضين  ثانيوم  الحضارة  فــى  يك  يبار و

 

بم خاطب الشاعر مصر؟ وعالم يدل ذلك الخطاب؟ أ 
هات من الفقرة ما يلى:  ب 

  .ا وبين قيمته الفنية جناسً
 .ا وبين أثره فى المعنى .. لونًا بيانيا وبين سر جماله طباقً



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٧٦

خامًسا: النصوص
من نص: «من وصايا الحكماء» اقرأ ثم أجب:  ٩

قال «ذو اإلصبع العدوانى»: (ألن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك وابسط إليهم وجهك يطيعوك   
وال تستأثر عليهم بشىء يسودوك).

هات من الفقرة: أ 
  «جمع «جانب
  «مضاد «أبسط

من خالل الفقرة استنتج وصايا ذ اإلصبع البنه.  ب 
دلل من الوصية على أن ذا اإلصبع يمتلك خبرة عميقة بالحياة.  ـ  ج

اعتمدت الوصية على األسلوب اإلنشائى الطلبى ..علل.  د 
من نص (سبيل الرشاد) اقرأ ثم أجب.  ١٠

جاهدا  الحق  يهديهم  لهم  يسعدواإمام  يطيعوه  إن  صدق  معلم 

عذرهم يقبل  الزالت  عن  إن يحسنوا فالله بالخير أجود عفو  و

حريص على أن يستقيموا ويهتدوا عزيز عليه أن يحيدوا عن الهوى

تخير الصواب مما بين القوسين:  أ 
  .(يخرجوا ـ يبعدوا ـ ينسوا) :(يحيدوا) معنى 
 .(الزلة ـ الزالل ـ الذل) :(الزالت) مفرد

بم وصف الشاعر رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص؟ ب 
هات من األبيات ما يتفق مع اآلية الكريمة نث    ¢   £  ¤  ¥  ¦  §»مث   ـ  ج

سورة التوبة.
استخرج من األبيات لونًا بيانيا مبينًا نوعه وسر جماله.  د 



٧٧ اختبار استرشادى (١)

سادًسا: القواعد النحوية
األمور  هذه  ومن  هدفه،  إلى  الوصول  يريد   الذ اإلنسان  بها  يتصف  أن  يجب  ا  أمورً هناك  أن  شك  ال   ١١
وضوح الهدف والقدرة على تحمل الصعاب المتعددة والمثابرة والمكابدة، فمن يبتعد عن الكسل ترق 

همته. وأنتم يا أبناء مصر عليكم اإلخالص فى العمل؛ لتحققوا غاياتكم.
أعرب ما تحته خط.  أ 

استخرج من الفقرة ما يلى: ب 
 .ا مبينًا سبب الضبط ا مجزومً فعالً مضارعً
 .ا ثم حدد عالمة النصب ا منصوبً فعالً مضارعً
 .مصدرين مختلفين ثم بين نوعهما

(تعمل) اجعل الفعل واجب التوكيد بالنون فى جملة من عندك. ـ  ج
فى أ مادة تكشف فى معجمك عن كلمة (وصف). د 



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٧٨

اختبار استرشادى (٢)
أوالً: التعبير 

اكتب فى أحد الموضوعين اآلتيين:  ١
الشباب المصري فى أمس الحاجة إلى التمسك بالقيم الرفيعة والسلوك القويم والوعى الثقافى ومزيد  أ 

من االنتماء الوطنى.
النظام عماد كل تقدم والفوضى أساس كل تأخر وما أحوج شعبنا إلى النظام فى هذه األيام. ب 

(إجبار) :التعبير الوظيفي اكتب فى الموضوع اآلتى  ٢
اكتب برقية إلى صديقك تهنئه فيها بتفوقه فى األنشطة المدرسية.  

ثانًيا: القراءة
أجب عن السؤالين اآلتيين:

(من قصة واإسالماه)   ٣
(ومضى الشيخ يتحدث إلى الصياد عن قريته فى الهند وكيف سافر إلى كابل وتزوج بها فرزق هذين الطفلين   

ولكن أمهما ماتت فأحب أن يعود إلى مسقط رأسه؛ ليربيهما بين أهله وذويه).
تخير الصواب مما بين القوسين : أ 

 .(قطع ـ استمر ـ سار ـ انتهى) :(مضى) مرادف 
 .(مساقط ـ مساقيط ـ ساقطون ـ سواقط) :(مسقط) جمع

ما هدف الشيخ سالمة من وراء حديثه مع الصياد؟ ب 
بم علل الشيخ سالمة وجود الطفلين معه فى قريته؟ ـ  ج

كيف أكرم السلطان جالل الدين الشيخ وأهله؟ د 
من موضوع (العلم والتقنية)   ٤

والتحديث،  اإلصالح  لعملية  الفكري  باإلطار  مرتبطة  عدة  مفاهيم  تأكيد  ضرورة  عندئذ  األمر  (ويتطلب   
منها أن كل إنجاز تقني يمر بعمليات التطوير المتالحقة يصبح بعدها صالحا لالستخدام على نطاق واسع 

يأخذ هذا اإلنجاز التقني فى التراجع واالنحسار).
هات فى جمل من تعبيرك: أ 

 ............................ :(متالحقة) مرادف
 ............................ :(نطاق) جمع
 ............................ :(إصالح) مضاد



٧٩ اختبار استرشادى (٢)

ما المفاهيم المرتبطة باإلطار الفكري لعملية اإلصالح والتحديث ؟ ب 
حدد المشكالت التى تعترض مسيرة التقدم العلمي كما فهمت من الدرس. ـ  ج

ما داللة عطف (االنحسار) على (التراجع)؟ د 
من موضوع (إعمال العقل):   ٥

(إنه لمن أعجب ما يلفت النظر فى طبيعة اإلنسان أن الناس إذا اختلف بعضهم مع بعض على شيء تواله   
 ،العقل بالتحليل والحساب، لم يغضب أحد من أحد بل إنهم ليراجعون تحليلهم وحسابهم مرة أخر

حتى يذعن المخطئ للمصيب). 
تخير الصواب مما بين القوسين: أ 

  .(يخضع ـ يذل ـ يغضب ـ يتراجع) :(يذعن) مرادف
  .(إنس ـ إنسان ـ إنسى ـ أنيس) :(الناس) مفرد
  .(التعقيد ـ الصعوبة ـ التركيب ـ اإليجاز) :(التحليل) مضاد

ما أعجب ما يلفت النظر فى الطبيعة اإلنسانية؟ ب 
اقترح ثالثة عناوين للفقرة. ـ  ج

ما العالقة بين المخطئ والمصيب؟ د 

ثالًثا: ا�دب
ا موضوعات معلقته. عرِّف بلبيد موضحً   ٦

من أغراض الشعر األمو .......................، .......................،........................ (أكمل)   ٧
رابًعا: البالغة 
قال الشاعر:    ٨

إنني  لصنعك يا رب السماوات شاكرلك الحمد إن الخير منك و

نعمة  كل  أوليتنى  الذى  وهديتني حتى اصطفتنى العشائرفأنت 

أنا حاذر فقرب لى الخير الذى أنا راغب  باعد عني الشر الذى 

 

استنتج الفكرة التى عبر عنها الشاعر. أ 



هيا لإلبداع ـ الصف الثانى الثانوى ـ الفصل الدراسى األول ٨٠

استخرج من األبيات: ب 
  .محسنا بديعيا وبين نوعه وأثره فى المعنى
 .صورة بالغية وبين نوعها وسر جمالها

(اإلنسان بآدابه، ال بزيه وثيابه) وضح البديع وقيمته فى العبارة السابقة. ـ  ج

خامًسا: النصوص
اقرأ ثم أجب:

من نص (علم وعمل):   ٩
(هيهات هيهات .. أهلك الناس األمانى، قول بال عمل، وإيمان بال يقين، ما لى أر رجاال وال أر عقوال،   

وأسمع حسيسا وال أر أنيسا).
هات من الفقرة ما يلى:  أ 

 .(صبر) مرادف (حسيسا)، وجمع (أنيس)، ومضاد
حذر الحسن البصر من بعض المهلكات. حددها. ب 

ا وبين أثرهما فى المعنى. ا وجناسً هات من الفقرة طباقً ـ  ج
من نص (العلم حياة) اقرأ ثم أجب:   ١٠

تأتي وما تذر ما  تعلم  فكن على حذر قد ينفع الحذرإذا كنت 

   إذا عميت فقد يجلو العمى الخبر واستخبر الناس عما أنت جاهله
تخير الصواب: أ 

  .(يؤكد ـ يزيل ـ يعالج ـ يذيع) :(يجلو) مرادف
 .(سفيه ـ عاقل ـ عالم ـ خبير) :(جاهل) مضاد

بم ينصح الشاعر الخليفة عمر بن عبد العزيز كما فهمت من البيتين؟ ب 
(تبقى ـ تذر) ما قيمة الجمع بين الكلمتين؟ ـ  ج



٨١ اختبار استرشادى (٢)

سادًسا: القواعد النحوية
(كن ذا خلق حميد تفز بمحبة الخلق، نعم إنسانا الكريم طبعه، الصدق الصدق فإنه سمة الصالحين،    ١١

ما كان النبالء ليكذبوا، وما أعظم الصدوق).
أعرب ما تحته خط (ذا ـ إنسانا ـ طبعه ـ الصدوق). أ 

استخرج من العبارة: ب 
  .ا وبين عالمة جزمه ا مجزومً مضارعً
  .ا وبين نوعه مصدرً
  .ا وبين أداة النصب ا منصوبً مضارعً

«يتصفون بالصدق ـ الجنة مأواهم» اربط بين الجملتين بأداة شرط جازمة. ـ  ج
«اسمُ بنفسك» أكد الفعل بالنون مبينا حكم توكيده. د 
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